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W gminie brakuje strażaków
W piątek, 16 września br., w siedzibie jednostki OSP Nuna odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Straży Pożarnej w Nasielsku.
Głównymi problemami, jakie podczas spotkania poruszono okazały się być: mała liczba druhów, brak odpowiedniego przeszkolenia strażaków oraz
braki wyposażenia w poszczególnych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie. Jak apelował nowy zarząd, piątkowe spotkanie miało
przede wszystkim na celu stworzenie planu do działania, aby ułatwić pracę strażaków, co jednocześnie miałoby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców gminy.
Okazuje się, że najwięcej przeszkolonych strażaków działa w jednostce OSP Cieksyn. 17 osób ukończyło szkolenie na poziomie podstawowym,
zaś 9 osób zdobyło zaświadczenia o ukończeniu drugiego etapu szkolenia. Porównując np. OSP Nasielsk trzeba zauważyć, że tutaj 6 osób ukończyło
szkolenie podstawowe, natomiast 4 osoby zakończyły drugi etap szkolenia. W OSP Nuna 5 osób jest po szkoleniu podstawowym, 7 za to po drugiej
jego części. W OSP Psucin 5 strażaków może szczycić się szkoleniem podstawowym, zaś 6 drugim etapem szkolenia. Odrobinę lepszymi wynikami może pochwalić się OSP Jaskółowo, gdyż tam 6 strażaków ukończyło
szkolenie podstawowe, a 10 szkolenie na drugim etapie.
Jednak bezkonkurencyjnie OSP Nasielsk w ygr y wa, jeśli chodzi o ilość wyjazdów strażaków, ponieważ jest to 107 wyjazdów
od 1 stycznia 2016 r. Następnie: 54 wyjazdy na swoim koncie ma OSP
Cieksyn, 43 wyjazdy OSP Psucin, 26 wyjazdów OSP Nuna, 11 wyjazdów OSP Jackowo,
czytaj na str. 2
O nowych udogodnieniach dla pasażerów podróżujących koleją ze
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stacji Nasielsk PKP pisaliśmy już w jednym z ostatnich wydań „Życia R
Nasielska”. Jak się okazuje, temat ten bardzo zainteresował mieszkańców
naszej gminy. Zauważył to radny Krzysztof Fronczak podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej. Zainteresowanie to poszło nawet o krok dalej i zaowocowało pytaniem, co z najazdami dla rowerów i wózków w przejściach podziemnych.
– Odnośnie do przejścia podziemnego wystosowujemy stale pisma do
PKP w sprawie pomocy usunięcia barier architektonicznych. Artykuł
w „Życiu Nasielska” wzbudził zainteresowanie tematem i stąd prośba
o jego kontynuację – poinformował radny Krzysztof Fronczak.
Jak odpowiedział burmistrz Bogczytaj na str. 3
dan Ruszkowski, gmina kwestię spra-

Rowery i wózki trzeba nosić
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WYWIAD Z…
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05

Plan miasta trafił do sądu

Bożeną Strzelecką, kierownik wydziału planowania przestrzennego i nieruchomości UM Nasielsk,
rozmawiamy na temat planów zagospodarowania przestrzennego
Dlaczego gmina zleca przygotowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
dla konkretnych obszarów? Czemu
służą takie plany? Jakie udogodnienia niosą ze sobą dla mieszkańców,
a jakie dla gminy?
– Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest zadaniem własnym gminy.
Plany miejscowe służą kształtowaniu
i prowadzeniu polityki przestrzennej
na terenie gminy. Określają one sposób zagospodarowania terenów, rozmieszenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Jak wygląda procedura uchwalenia
planów zagospodarowania?
– Procedura planistyczna jest skomplikowanym procesem, a czynności
związane z uchwalaniem planu miej-

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

scowego określa art. 17 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).
Ile planów zagospodarowania
obowiązuje obecnie na terenie
naszej gminy (w jakich miejscowościach)? Ile jest planowanych do przygotowania
w najbliższym czasie?
– Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dostępny jest na stronie informacyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w zakładce Opracowania
planistyczne.
Jak długo trwa przygotowania
planu zagospodarowania i ile
kosztuje?
– Przygotowanie miejscowego planu to proces długotrwały i jego
koszt zależy od różnych czynników m.in. wielkości obszaru, na
którym przewiduje się jego sporządzenie.
Jak długo trwało przygotowanie planu zagospodarowania
dla Nasielska? Ile on kosztował? Czy mieszkańcy zgłaszali

uwagi do planu na etapie jego
uchwalania?
– Przygotowanie planu dla miasta
Nasielska trwało ok. 6 lat. Koszt sporządzenia przedmiotowego opracowania wynosił 38.990,00 zł. W trakcie
procedury planistycznej mieszkańcy
mieli prawo zgłaszania uwag, co czynili na określonym etapie.
Kiedy zostały zauważone błędy
(usterki, niedociągnięcia) w planie
zagospodarowania Nasielska? Czy
można było dokonać ich korekty?
– Błędy w planie zostały zauważone
w trakcie szczegółowej pracy Wydziału. Korekty planu dokonuje się
poprzez przystąpienie do jego zmiany
bądź uchwalenia nowego. Rada musi
podjąć stosowną uchwałę a następnie Burmistrz poprzez Wydział prowadzi całą procedurę planistyczną.
Dlaczego wojewoda mazowiecki
dopiero po 6 latach jego obowiązywania zakwestionował plan zagospodarowania Nasielska? Na jakie
błędy zwrócił uwagę? Co tej chwili
będzie się działo z tym planem,
będzie on obowiązywał czy nie?
– Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wojewo-

da w swojej skardze wskazał istotne
naruszenie przepisów prawa przy
uchwalaniu przedmiotowego planu.
Skarga Wojewody Mazowieckiego została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie. Do czasu wydania
rozstrzygnięcia przez sąd Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Nasielsk obowiązuje.
Czym skutkuje brak planu
zagospodarowania dla naszego
miasta?
– Brak planu skutkuje tym, że dany
obszar znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania
przestrzennego. W związku z powyższym określenie sposobu zagospodarowania terenu może nastąpić
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji zaliczonych do tejże kategorii oraz w drodze decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych
inwestycji. Przesłanki uzyskania
przedmiotowych decyzji określają
przepisy rozdziału 5 cyt. ustawy.
Rozmawiała
Iwona Pęcherzewska

wy pomysłem na rozwiązanie tej
patowej sytuacji okazała się idea
organizacji gminnych zawodów
strażackich, które w Nasielsku nie
są organizowane. Te miałyby przyciągnąć tłumy ludzi i prezentować
z czym w rzeczywistości mają do
czynienia strażacy. Dzięki popularyzacji OSP być może znaleźli by
się nowi druhowie.
Czego jeszcze potrzeba strażakom?
Jak się okazuje godnych warunków.
– Najpilniejszą potrzebą dla OSP
Nuna jest budowa wc. Nie mamy
toalety i to jest problem, a budynek
ten stoi od lat 60. Szambo jest zrobione przez powiat i gminę, ale to
tylko tyle, nie ma nigdzie żadnego
podłączenia – zgłosił Roman Jaskulski.
Kluczową oczywiście kwestią
w rozwiązaniu wymienionych
problemów jest budżet straży. Budżet na ochronę przeciwpożarową
w 2016 roku wynosił 250 tys. zł.
Nad nim czuwa zarząd. Bardzo długo rozmowy prowadzono nad tym
czy rzeczywiście o przyznawaniu
środków ma decydować tylko zarząd, czy poszczególne jednostki
OSP powinny otrzymywać kwoty
do wykorzystywania na bieżące
potrzeby. Jeśli tak, to w jakiej wysokości i kiedy? Czy na początku roku
czy też pod koniec roku, kiedy
wiadome ile rzeczywiście jest jeszcze wolnych środków? Tu strażacy

mieli wiele różnych zdań w sprawie
i trudno było im dojść do porozumienia. Po licznych apelach Renaty
Włodarskiej, zapadła w końcu decyzja.
– Uważam, że przydzielenie jednostkom takich samych kwot nie
będzie fair. Jednostka OSP Nasielsk
ma duże zapotrzebowanie. Jesteśmy młodym, nowym zarządem,
dajcie nam szansę i pozwólcie
zarządowi te kwestie opiniować
– mówiła Renata Włodarska, co
ostatecznie przegłosowano pozytywnie, przy dwóch głosach przeciwnych.
Czy prace zarządu rzeczywiście
będą owocne i satysfakcjonujące dla poszczególnych jednostek
OSP? Należy liczyć na zdrowy rozsądek zarządu podczas rozdzielania
pieniędzy dla strażaków, bo należy pamiętać, że im większa liczba
przeszkolonych strażaków funkcjonujących w dobrze wyposażonych
jednostkach, tym lepszy poziom
bezpieczeństwa będą mieli zapewniony mieszkańcy gminy. Zarząd
OSP za pośrednictwem pani prezes złożył do burmistrza Nasielska
wniosek dotyczący zwiększenia
środków na ochronę przeciwpożarową w budżecie gminy na 2017
rok. A jest na kogo wydawać, bo na
terenie gminy Nasielsk funkcjonuje
7 jednostek OSP.
jg

W gminie brakuje strażaków
dokończenie ze str. 1

6 wyjazdów OSP Krzyczki i 0 wyjazdów OSP Jaskółowo.

Potrzeby strażaków
Punktem zapalnym zebrania okazał się ten dotyczący zapotrzebowania jednostek OSP. Nie ma
obecnie jednostki, która mogłaby
się poszczycić idealnym przygotowaniem do akcji i pełnym wyposażaniem.
– Samochód od 3 września stoi.
Zawsze chodził na akcje jako
pierwszy i jest już zużyty. To najważniejsza dla nas rzecz. Zepsutą ma autopompę i z tego, co się
dowiadywałem u mechaników, to
nie jest taka prosta sprawa – powiedział prezes OSP Nasielsk Mirosław Klimczewski.
Sprawę zepsutego pojazdu poruszał także przed zebraniem w rozmowie z naszym dziennikarzem
Kazimierz Drabik, radny powiatowy
i obecny drugi wiceprezes zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Straży Pożarnej w Nasielsku.
– Zepsuła się autopompa w jednym ze strażackich aut. Wartość
napraw to ok. 10 tys. zł, co stanowi połowę wartości pojazdu. Informowałem burmistrza o tej sprawie.
Zwracałem się także do przewodniczących nasielskich komisji, chociażby do panów Śmietańskiego
i Fronczaka, aby zwrócić uwa-

gę na OSP i zabezpieczyć środki w budżecie na ten cel. Można
przecież starać się też o dofinansowanie i kupić nowe auto, bo
trzeba pamiętać przecież, że mówimy o bezpieczeństwie mieszkańców gminy. Ile teraz strażacy mają
czekać na pomoc, skoro auto nie
jeździ? – powiedział Kazimierz Drabik, który przypomnijmy w czerwcu bieżącego roku zrezygnował
z funkcji prezesa i poinformował
o tym, że zostawia OSP Nasielsk
w dobrej kondycji.
Jak ocenił sytuację Andrzej Sosnowski, Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Nasielsku, mimo wszystko nie ma obecnie szans na nowy
pojazd. W grę wchodzi wyłącznie
jego naprawa. Jak informuje Renata Włodarczyk, prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Straży Pożarnej w Nasielsku ta nastąpić
ma w najbliższych dniach.
Nowe auto nie jest jednak jedynym zapotrzebowaniem w OSP.
Pozostali przedstawiciele poszczególnych jednostek strażackich
z gminy przede wszystkim wspominali o potrzebie nowych butów,
ubrań, hełmów, rękawic, remontu jednostek. Za chwilę bowiem
się okaże, że strażacy nie będą
mieli w czym wyjeżdżać do akcji.
Dużą uwagę poświęcono też kwestii braku strażaków. Ochotników
jest coraz mniej. Podczas rozmo-
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INWESTYCJE

Pogoda sprzyja prowadzeniu wszelkich prac drogowych. Wzdłuż ul. POW,
na odcinku między ul. 11 listopada w kierunku Siennicy trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Polegają one na konserwacji rowów
melioracyjnych, ich odmuleniu i udrożnieniu. Prace są dokonywane na
zlecenie Starostwa Powiatowego.

W końcu ruszają prace związane z przebudową drogi powiatowej
z Nasielska do Strzegocina, na odcinku od granic naszego miasta do granicy z powiatem pułtuskim. – Wykonawca wszedł już na teren inwestycji.
Wykonywane są frezowania niektórych odcinków i przygotowywane pobocze do poszerzenia drogi – mówi Radosław Kasiak, radny powiatu nowodworskiego. – Starostwo powiatowe znalazło również oszczędności,
które zostaną przeznaczone na odbudowę drogi w Lubominie oraz budowę 300-metrowego odcinka między wiaduktem kolejowym w Mazewie Włościańskim a skrzyżowaniem w miejscowości Lubominek. Będzie
to drugi etap inwestycji realizowanej na terenie miejscowości Lubominek
przez Starostwo Powiatowe. Pierwszym etapem będzie budowa drogi asfaltowej od dworku do granicy administracyjnej gminy Nasielsk na odcinku 1290 m – dodaje radny. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony
przetarg na realizację drugiego etapu tej inwestycji.
Cały czas trwają prace drogowe w Cieksynie. – Wykonawca kończy budowę chodnika w miejscowości Cieksyn. W Borkowie natomiast postawiono
już krawężniki, wkrótce będzie budowany chodnik, a po zakończeniu tych
robót rozpoczną się prace związane z poszerzeniem dróg i położeniem
nowej nawierzchni asfaltowej w tych miejscowościach – mówi Radosław
Kasiak. – Tu również dzięki oszczędnościom w Starostwie Powiatowym
znalazły się fundusze na wydłużenie robót drogowych w Borkowie o odcinek do samego Błędowa – dodaje radny.
Zakończyły się prace
na ul. Parkowej. Wykonawca porządkuje już
plac budowy i niedługo
ustawi też znaki pionowe. Prace zakończono
również w Wągrodnie
w ramach tej samej inwestycji.
Michał B.

Folder „Dobre praktyki …”
Mam przyjemność poinformować Państ wa,
iż wydaliśmy folder pn.
„Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europ ej sk ich w G minie
Nasielsk”. Publikacja ma
charakter informacyjno-promocyjny i nie
wyczerpuje wszystkich
podejmowanych przez
nas działań, jednak prezentuje główne kierunki
nasielskiego samorządu
na przestrzeni lat w pozyskiwaniu środków. W folderze znajdziecie Państwo informacje, z jakich funduszy zewnętrznych
korzystała Nasza Gmina, ile udało pozyskać się środków i z jakiego źródła.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy zawartej przez tut. Gminę
z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Umowa realizowana jest
w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2016 rok”
w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Folder dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, Nasielskim Ośrodku
Kultury. Ponadto foldery będą dystrybuowane podczas zebrań wiejskich.
Wersję elektroniczną folderu można pobrać ze strony internetowej Urzędu
– www.Nasielsk.pl
Z poważaniem,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Z SAMORZĄDU
Z GMINY

3

Rodzice niezadowoleni z przewoźnika
Od nowego roku szkolnego
usługi związane z dowozem
dzieci do szkół świadczy nowa
firma – Sanimax. Przypomnijmy, że jednym z warunków,
dzięki któremu ta firma wygrała
przetarg, przebijając ofertę firmy dotychczasowej, nasielskiego SKR-u, była niższa kwota za
świadczoną usługę. Nad tym,
czy „nowe” zawsze znaczy
„lepsze”, zastanawiali się podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej nasielscy radni. Po części
odpowiedź na to pytanie przyniosły pierwsze dni września.
– Jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa dowozów? Czy coś się
poprawiło, zmieniło? Dla przykładu
powiem, że jednego dnia to moja
żona rozwoziła dzieci do domów
– mówił podczas niedawnych obrad komisji oświaty, kultury i sportu
radny Marek Ostaszewski.
Szkolne dzieci do domów rozwoziły także inne prywatne osoby,
jak chociażby sołtys Żabiczyna, co
miało miejsce w pierwszych dniach
miesiąca.
– Wiemy o awarii w Żabiczynie,
sprawdziliśmy ten temat. Mamy
nadzieję, że był to tylko incydent.
Autobusy mają wszystkie przeglądy. Gdyby coś się działo, przewoźnik poniesie sankcje finansowe.
Pozostaje kwestia dogadania dowozów. Jest protest rodziców, żeby
więcej autobusów puścić, ale ich
nie dołożę – wyjaśniał Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
– Oprócz gimnazjum i szkoły podstawowej inne szkoły nie zgłaszały problemu. Trudno, żeby
z dowozów dzieci, które muszą wcześnie wstawać, rodzice
byli zadowoleni. W specyfikacji
mamy 10 autobusów i tyle autobusów pracuje. Rano na godz. 8
robią dwa kursu (do szkoły podstawowej i do gimnazjum – red.),
wobec powyższego z niektórych

miejscowości dzieci przyjeżdżają wcześniej i czas oczekiwania na
lekcje jest dłuższy. Przesunęło się
o pół godziny rozpoczęcie zajęć
szkolnych w Nasielsku. Gdy dzieci przyjeżdżają na godz. 8, muszą dłużej poczekać na początek
zajęć. Harmonogram autobusów
nie zostanie zmieniony, ponieważ
przewoźnik nie widzi takiej możliwości, przy takiej liczbie autobusów nic się w tych dowozach
nie zmieni. Nie liczymy, że ktoś
przyjdzie i powie, że będzie zadowolony, ale będziemy się starać.
Będziemy na pewno interweniować, ale będzie trudno zadowolić
wszystkich – informowała wiceburmistrz Katarzyna Świderska.
Przypomnijmy, że w ubiegł ym
roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku zajęcia
rozpoczynały się o godz. 7.30.
W tym roku zajęcia rozpoczynają
się tak jak w gimnazjum, tj. o godz.
8, przez co dzieci ze szkoły podstawowej są zmuszone obecnie do
wcześniejszego przyjazdu do szkoły, aby przewoźnik zdążył dowieźć
drugą grupę dzieci do Nasielska.
W placówce czeka na nie opiekunka i dzieci spędzają ten czas w świetlicy szkolnej.
– Były telefony od rodziców z Paulinowa, na ile można było, prze-

woźnik co mógł, to usprawniał.
W Lelewie trasę podzielono, bo
zbyt długo jeździły, prawie godzinę.
W tamtym roku okres rozwożenia
był zbyt długi także dla dzieci z Mazewa, Jackowa i Pianowa, co nam
również sygnalizowano – dodała
Hanna Pietrzak, dyrektor Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Obawy rodziców dotyczą też innych kwestii, które także podnosił
radny Marek Ostaszewski. Z niektórych doniesień wynikałoby, że
część kierowców i pań opiekunek,
które świadczą usługi dla firmy Sanimax, pracuje „na czarno”, bez
umów. Jak poinformował burmistrz,
do niego również dotarły takie pogłoski.
– Było teraz spotkanie i pan przewoźnik zapewniał, że wszystkie
panie są zatrudnione. Panie były
przy tej rozmowie i mówiły, że jest
wszystko w porządku. Co do nasielskich dotychczasowych kierowców, propozycja pracy była dla
nich wszystkich, ale część z nich za
nią podziękowała – wyjaśniała K.
Świderska.
O komentarz do sprawy prosiliśmy
firmę Sanimax, jednak do czasu
wydania gazety nie udzieliła ona
odpowiedzi.
jg

Rowery i wózki trzeba nosić
dokończenie ze strony 1

wę monituje, a temat podjazdów
w przejściach podziemnych przy
stacji Nasielsk ma powrócić i zostać
uwzględniona w roku 2017.
Czy jednak rzeczywiście w nowym
roku można liczyć na rozwiązanie
tego problemu? Przypomnijmy, że
PKP wielokrotnie wspominały, iż do
roku 2020 nie można dokonać żadnych zmian w przejściu podziemnym, z tej racji, że w takim wypadku
kolej poniosłaby ogromną odpowiedzialność finansową w postaci kary za
ingerencję w inwestycję. Ta została
odebrana w ubiegłym roku i przez 5
lat użytkowania kolej nie może wprowadzać żadnych zmian w projekcie,
co kilkukrotnie w swoich wypowiedziach dla prasy podkreślał Mirosław
Siemieniec, rzecznik prasowy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Należy jednak nadmienić, że mieszkańcy oddalonego o niecałe 30 km
od Nasielska Dworu Mazowieckiego mogą korzystać przynajmniej

z wind. Choć nie są to urządzenia
niezawodne, przeciwnie, często się
psują i w związku z tym nie zawsze
spełniają swoje funkcje, jednak jest
to pomoc, a rowerzyści czy matki
z wózkami nierzadko mogą z nich
skorzystać. W Nasielsku zainstalowano natomiast platformy, które – jak
niejednokrotnie podkreślał sam burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
– są kompletnie nietrafionym rozwiązaniem. Nie mogą z nich korzystać osoby z wózkami dziecięcymi
ani rowerzyści, którzy chcą przedostać się ze swoim pojazdem. PKP jednak wydaje się w ogóle nie zauważać
ograniczeń platform, mimo skierowanych po raz już kolejny pytań w tej
sprawie i zwróceniu się w imieniu
wspomnianej grupy użytkowników.
A przecież duża grupa rowerzystów,
którzy dźwigają swoje pojazdy, to
w przypadku stacji Nasielsk osoby
starsze.
Co PKP o tej sytuacji obecnie mówi?
– Stacja Nasielsk jest dostosowana do potrzeb osób o ograni-

czonej możliwości poruszania się.
Przejście podziemne jest wyposażone w platformy przyporęczowe,
które pomagają osobom niepełnosprawnym w dostaniu się na
peron lub opuszczeniu go. Możliwość umieszczenia na schodach
tunelu prowadnic zostanie rozważona pod kątem zasadności
ich powstania i przede wszystkim
od strony przepisów. W najbliższym czasie nie są planowane
prace w przejściu podziemnym
– informuje Łukasz Kwasiborski
z wydziału prasowego PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
Ta wypowiedź nie daje wielkich
nadziei na polepszenie sytuacji i na
montaż prowadnic w najbliższym
czasie. Choć wydawać by się mogło, że prowadnice, czyli pospolicie mówiąc szyny, byłyby w tym
przypadku jednym z najprostszych
i najtańszych rozwiązań. Przegrywają jednak z dużo droższymi
i nieprzydatnymi platformami.
jg
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Problemy nasielskiej OSP
Nasielska Ochotnicza Straż Pożarna to
jednostka ze 112-letnią historią, obecnie licząca około dwudziestu strażaków-ochotników. Od kilku lat jest
wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, podobnie jak
jednostki z Cieksyna i Psucina.

Wozy bojowe

Choć stanowi jeden z fundamentów
bezpieczeństwa w mieście i gminie,
a nasielscy strażacy bardzo często
są pierwszymi ratownikami w miej-

scu interwencji, to niestety, jak wiele
jednostek w kraju, miejscowa OSP
boryka się z problemami natury finansowej, kwestiami odpowiedniego sprzętu i pojazdów.
– Nasielska jednostka ma dwa samochody – Iveco z 2008 r. i nieco
wysłużony już, z 1972 r., Magirus. Ten
drugi jednak jest obecnie jednak niesprawny – mówi prezes OSP Nasielsk
Mirosław Klimczewski. Pierwsze
auto sprawuje się bez zarzutów –
może zabrać sześciu strażaków, pojemność zbiornika to 2400 litrów,
a zbiornik środka pianotwórczego
może pomieścić 240 litrów substancji. – Będąc w Krajowym Systemie
Ratownictwa Gaśniczego, musimy
posiadać dwa sprawne wozy. Niestety, nasz Magirus miewa defekty
– obecnie awaria autopompy sprawiła, że stoi on nieużywany. Burmistrz mówił, że w październiku uda
się znaleźć środki na remont tego
wozu, jednak czy w ogóle opłaca
się inwestować w jego naprawę? –
dodaje.
Faktycznie, już z daleka widać, że wóz
swoje wysłużył. Jego tylnia część jest
mocno skorodowana. Rdza pojawia
się również na bocznych ścianach

wozu, a jedne drzwi zamykane są na
śrubę. – Ten wóz wyjeżdża do niemal
każdej interwencji w mieście, gminie
i czasami również poza nią. W 2015
r. było to 130 wyjazdów, a w tym
roku do dnia dzisiejszego – już 100.
Istnieje wiele możliwości dofinansowania zakupu takich wozów, jednak
podstawą jest wkład własny. Warto
zaznaczyć, że wiele sprzętu hydraulicznego udało nam się zakupić z pieniędzy otrzymanych od sponsorów
– tłumaczy prezes OSP w Nasielsku.
– Brakuje nam nowoczesnego
auta. Nasze miasto, w razie konieczności szybkiej reakcji, może
polegać tylko na nasielskiej OSP.
W razie poważnego zdarzenia
jednostka ratownicza z ciężkim
sprzętem z Nowego Dworu Mazowieckiego potrzebuje nawet 30
minut na dojazd – dodaje Kazimierz Drabik, wiceprezes powiatowy OSP. – Po drodze są dwa, często
zakorkowane mosty. A w sytuacjach ratowania życia czas jest
bezcenny.
Z wypowiedzi strażaków wynika,
że wysłużony Magirus mógłby być
wyłącznie wystawiany na pokazach strażackich jako zabytek. A co
w takim razie z bezpieczeństwem
pożarowym, i nie tylko, siedmiotysięcznego miasta? Czy właśnie tu
należy szukać oszczędzać i odwlekać zakup?

licznych hydrantów –
mówi prezes Mirosław
Klimczewski. – Nie byłoby takiego problemu,
gdyby był on wmurowany w ścianę garażu.
O ile hydranty naziemne są łatwe
do zlokalizowania, to o lokalizacji podziemnych nie wiedzą nawet
sami mieszkańcy danej okolicy. Sygnały takie docierają do naszej redakcji – choćby przy okazji pożaru
opuszczonego domu w Nowej Wsi,
gdzie liczył się czas reakcji, a strażacy z mieszkańcami marnowali go,
próbując odnaleźć podziemne hy-

dranty. – Polegamy na hydrantach,
o których wiemy, że są sprawne.
W czasie akcji gaśniczych nie ma
czasu na poszukiwania – podsumowuje prezes nasielskiej OSP.
Jak wiadomo, lepiej na zimne dmuchać, jednak czy problemy nasielskiej straży nie zaczynają być już
palące i nie wymagają natychmiastowej reakcji i pomocy władz samorządowych?
Michał B.

Fotoobserwator

Ławki do umycia
Problem braku czystości
niejedno ma imię. Mieszkańcy Nasielska sygnalizują nam, że część ławeczek
w Skwerku im. Jana Pawła
II „ozdobiona” jest ptasimi
odchodami i powinny być
regularnie mytych. – Ptasie odchody są siedliskiem
groźnych drobnoustrojów,
a park natomiast to miejsce, które ma służyć wypoczynkowi, a nie być zagrożeniem dla naszego zdrowia – mówi pani Krystyna.

Droga na finiszu

Drugą ważną kwestią dotyczącą
pracy strażaków są hydranty i ich
przydatność. Jak się okazuje się, nie
wszystkie hydranty, co potwierdzają
strażacy, są sprawne. – Od wielu lat
prosiłem już ZGKiM o aktualny wykaz hydrantów i informację o przeglądach – mówi Kazimierz Drabik.
– Jak dotąd nie otrzymałem takiego
wykazu. Dostaję tylko zapewnienia,
że są to urządzenia sprawne.
Czy jest tak na pewno? – Zimą zamarza hydrant przy nasielskiej remizie, dlatego niejednokrotnie wodę
w wozach uzupełnialiśmy z oko-

14.09. strażacy z OSP Nasielsk i OSP
Jackowo gasili pożar trawy w Lubominie.
fot. OSP Nasielsk

Skrzynka elektryczna na środku drogi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

Ulica Brzozowa jest jedną z młodszych w Nasielsku i w jej budownych
jest kilka nowych domów. Niestety w dość niefortunnym miejscu została
zlokalizowana tam skrzynka elektryczna. – Kiedy było mokro, kierowcy
zaczęli jeździć bokiem, w ten sposób ulica Brzozowa znacznie się poszerzyła, a na jej środku stanęła skrzynka. Mimo postawienia słupków
ostrzegawczych istnieje obawa, że ktoś prędzej czy później w nią wiedzie – informuje jeden z mieszkańców.
Michał B.

składają
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Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
K

11.09. w Lorcinie Mirosław W.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,95 mg/l).

10.09. OSP Psucin, OSP Goławice,
WSP Pomiechówek i JRG Nowy
Dwór Mazowiecki zostały zadysponowane do pożaru budynku
mieszkalnego w Toruniu Dworskim. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu terenu i ugaszeniu pożaru.

Pani Marii Kowalskiej

W imieniu Rady Miejskiej
w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

Pijani na drodze

KRONIKA OSP

Dobiegają ku końcowi prace przy budowie drogi przy Szkole
Podstawowej. W chwili
zamykania bieżącego
numeru tr wa ła b udowa połączenia nowej drogi z ulicą POW
i przestawienie słupa energetycznego.
Po tych czynnościach
ulica ma być odebrana i oddana do użytku
mieszkańców.

Hydranty

07.09. w L o r c i n i e n i e z n a n y
sprawca skradł obywatelowi Ukrainy portfel z dokumentami i pieniędzmi.
0 9. 0 9. w L e l e w i e n i e z n a n y
sprawca skradł Oldze P. torebkę
z dokumentami.
14 –15 .09. n i e znany sp rawc a
uszkodził samochód który był
zaparkowany na parkingu osiedlowym przy ulicy Piłsudskiego.
Straty wynoszą 3000zł na szkodę Pawła S.
17.09. w miejscowości Pianowo
Daczki kierujący skuterem podczas
manewru omijania zaparkowanego
samochodu nie zachował należytej ostrożności i wjechał pod nadjeżdżający z przeciwka samochód.
W wyniku czego doszło do zderzenia. Motocyklista z obrażeniami został odwieziony do szpitala.
18.09. w Kędzierzawicach kierujący samochodem Honda Jakub
S., na łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem. W wyniku czego
wypadł z drogi i dachował. Pasażerkę samochodu z obrażeniami
ciała przewieziono do szpitala.

L

A

M

17.09. OSP Nasielsk i JRG Nowy
Dwór Mazowiecki wyjechały do
pożaru piwnicy w budynku wielorodzinnym przy ulicy Warszawskiej.
18.09. strażacy z OSP Nasielsk, OSP
Jackowo i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zabezpieczali teren wypadku drogowego w Kędzierzawicach.
fot. OSP Nasielsk

A

18.09. strażacy z Cieksyna usuwali gniazdo szerszeni z budynku
mieszkalnego w Cieksynie.
20.09. strażacy z Nasielska wyjechali do kolizji drogowej na ulicy
Płońskiej. Działania strażaków polegały na usunięciu samochodu
z drogi.
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Kiedy powstaną ronda? Nasielna „tonie” w zieleni
W ubiegłym roku nasielscy radni
wraz z burmistrzem Nasielska Bogdanem Ruszkowskim, m.in. podczas obrad komisji infrastruktury,
żywo debatowali na temat budowy
trzech rond w Nasielsku. Jak wygląda realizacja tych planów?
Zgodnie z ustaleniami, w pierwszej
kolejności ma powstać rondo na
skrzyżowaniu ul. Płońskiej z ul. Kościuszki, obok nasielskiego DPS-u,
następnie przy wyjeździe z miasta
w kierunku Pułtuska. Później zaś ma
zostać zbudowane rondo na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską, czyli na przeciwko sklepu
GS.

To ostatnie, choć najbardziej potrzebne mieszkańcom Nasielska,
jest zarazem najbardziej problematyczne. Ma mieć ono kształt tzw.
kapsla, przy niewielkich rozmiarach ma połączyć najwięcej ulic.
Obecnie ten właśnie punkt to jedno
R

E

z najbardziej korkujących się miejsc
w Nasielsku.
Na jakim etapie są jednak prace nad
planowanymi rondami? Przypomnijmy, że trwają one od zeszłego
roku.
– W chwili obecnej dokumentacja dotycząca budowy ronda w Nasielsku na skrzyżowaniu
dwóch dróg wojewódzkich (ul.
Płońska i ul. Kościuszki) oraz w Pniewie została opracowana i złożona
w Urzędzie Wojewódzkim celem
zatwierdzenia. Mamy nadzieję, że
obie inwestycje zostaną rozpoczęte w przyszłym roku. Nie udało się

natomiast jeszcze opracować ostatecznej koncepcji budowy ronda
na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego
z ul. Warszawską – informuje burmistrz Bogdan Ruszkowski.
jg
K

Jak bumerang powraca temat oczyszczania rzeki Nasielnej. Nie chodzi jednak o zanieczyszczenia przemysłowe,
a o udrożnienie koryta rzeki i usunięcie z niej roślinności, korzeni, gałęzi i innych śmieci spowalniających jej
nurt.
Tegoroczne lato nie należało do zbyt
mokrych, dlatego leniwy prąd rzeki
pozwalał na utrzymanie się wyższego
poziomu wód gruntowych. Mieszkańcy Nowej Wsi, czyli najniżej położonego obszaru na terenie Nasielska,
zastanawiają się, czy jednak ten stan
nie spowoduje pojawienia się rozlewisk na wiosnę, które doprowadzą
do zalań piwnic czy też pól. – Nasielna znów zarosła. Kilka lat temu była
oczyszczana, ale przyroda robi swoje. Mieszkańcy działek przylegających
do rzeki znów sygnalizują, że niedrożL

ne jest koryto między mostkiem na
ulicy Podmiejskiej a oczyszczalnią,
i skarżą się na aktywność bobrów
– mówi sołtys Nowej Wsi Urszula
Dąbrowska. Niedrożne koryto porośnięte nadrzeczną roślinnością można
również zaobserwować na wysokości osiedla Krupki, przy kościele oraz
na wysokości osiedla przy ulicy Warszawskiej, a także na terenie innych
miejscowości.
– Jak co roku, na zlecenie Urzędu
Miejskiego, dokonuje się konserwacji rzeki Nasielnej od oczyszczalni ścieków do mostu w kolejowego
w Starych Pieścirogach. Natomiast
oczyszczenie pozostałych odcinków rzeki należy do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim. W tym roku podczyszA

czany będzie górny odcinek rzeki na
ternie miejscowości Krzyczki Szumne i Krzyczki-Pieniążki. Podczas prac
konserwujących (wykaszanie i odmulanie) ogrodzenia wykonane do
samej linii brzegowej będą demontowane przez wykonawcę tych prac. Na
razie nie ma decyzji o oczyszczaniu
innych odcinków Nasielnej. Prawdopodobnie prace te wykonane będą
w przyszłym roku – mówi kierownik
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Jadwiga Szymańska.
Warunki pogodowe, jak również
gruntowe sprzyjają i pozwalają na
użycie cięższego sprzętu na terenie Nasielnej, dlatego można się
spodziewać, że wszelkie zapowiedziane prace konserwacyjne zostaną sprawnie przeprowadzone.
Michał B.
M
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Wakacyjne lektury
W sobotę, 17 września br., odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki. Na czas wakacji otrzymaliśmy aż dwie lektury, które miały stać się podstawą ciekawych dyskusji.
Pierwsza z książek – Prawie siostry Marii Ulatowskiej – nie wzbudziła
większego entuzjazmu. Historia Leksi, Teo i Luśki, trzech przyjaciółek
z dzieciństwa, które postanawiają, bez względu na okoliczności losu, spotykać się co pięć lat zawsze w tym samym miejscu i tego samego dnia,
została uznana przez klubowiczów za przeciętną, za utwór będący raczej
typowym „czytadłem” na wakacje. Rzecz do przeczytania i zapomnienia, choć nieźle napisana i momentami nawet interesująca.
Dużo większe emocje wzbudziła kolejna propozycja. Powieść Ludzie,
którzy jedzą ciemność Richarda Lloyda Parry’ego zburzyła bowiem pewien mit. Mit Japonii będącej krajem spokojnym i bezpiecznym, miejscem dostatnim i kuszącym swoją tajemniczą aurą oraz połączeniem
wielowiekowej tradycji i technologii rodem z powieści fantastycznonaukowych. Jednak nawet tam jest miejsce na mrok, przemoc i zbrodnie.
Atmosfera utworu Parry’ego robi wrażenie. Była to świetna okazją do
ciekawej dyskusji o różnicach kulturowych między Japonią a Zachodem,
ale także ogólnie o kondycji moralnej dzisiejszego człowieka. Ludzie,
którzy jedzą ciemność to książka warta przeczytania.
Następne spotkanie odbędzie się już 15 października, a naszą lekturą będzie Pięćdziesiątka, najnowsza książka Ingi Iwasiów. To smutna i przygnębiająca opowieść o alkoholizmie, podana z nie tak oczywistej przy tym
temacie perspektywy kobiety.
Zapraszamy na kolejne nasze spotkanie!
Paweł Kozłowski

Debiutancka płyta
Raggabarabandy!
Zespół Raggabarabanda od momentu swojego powstania (luty 2012) tworzy i koncertuje w niezmienionym składzie: Dawid Domała (wokal, teksty), Radosław Wierzbicki (gitara), Tomasz Suwiński (bas) i Paweł Zakrzewski
(perkusja). Po ponad czterech latach istnienia nasielskim artystom udało się
zarejestrować część swojej twórczości i umieścić ją na krążku.
I tak oto, nakładem wytwórni muzycznej Lou & Rocked Boys, 14 października 2016 r. światło dzienne ujrzy ich pierwszy debiutancki album
pt. SZOŁ.
Na płycie znajdzie się 12 utworów,
które sympatycy kapeli znają doskonale z koncertowych wykonań
RBB. Łączenie różnych stylów muzycznych, od rocka, po reggae, ska,
a nawet punk, to od samego początku nieodłączny znak rozpoznawczy
kapeli, co z pewnością usłyszymy
na tym albumie.
Płyty należy szukać w dobrych sklepach muzycznych w całym kraju. Dostępna będzie również w siedzibie
Nasielskiego Ośrodka Kultury. Będzie ją można nabyć także drogą elektroniczną, na stronie: www.punkshop.pl, przez fanpage zespołu: www.facebook.com/raggabarabanda, czy też bezpośrednio od członków grupy
RBB. Utwory będzie można kupić również w wersji elektronicznej.
Koncert promujący to wydawnictwo, na którym prócz nowego krążka
będzie można zaopatrzyć się w zespołowe koszulki, odbędzie się 26 listopada 2016 r. w nasielskim kinie Niwa.

KULTURA
Z BIBLIOTEKI

Życie Nasielska nr 20 (458); 23.09.–6.10.2016

Wrześniowy rajd rowerowy
Piękna typowo letnia pogoda
sprzyjała uczestnikom 16. już rajdu rowerowego organizowanego
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną w Nasielsku, z cyklu „Od
wschodu do zachodu”. W niedzielę, 11 września br. odbyła się kolejna
wyprawa.
W samo południe liczący 40 cyklistów peleton ruszył z ulicy Piłsudskiego przez Nową Wieś, Mogowo,
Morgi, Czajki do malowniczo położonego Lelewa i Zaborza. Krótki odpoczynek połączony z pogawędką
na temat mijanych wsi i przysiółków
nastąpił we wsi Czajki, po czym kolorowy wąż, na poły pieszo, a na
poły rowerowo, dotarł do celu podróży. Dlaczego na poły pieszo?
Pewne odcinki drogi relacji Czajki–
Lelewo są tak piaszczyste, że nie pozwalają na jazdę jednośladem.
Trudy podróży rekompensowały
nam widoki urokliwego, położonego w meandrach Wkry Lelewa.
Ta stara, o średniowiecznym rodowodzie wieś była gniazdem rodowym rodu Lelewskich. Później
należała do Chroniewskich, Rohlandów, Zawadzkich a w okresie
II RP założenie dworsko-parkowe

było własnością Edwarda Homa,
warszawskiego fabrykanta.
Nad samą rzeką czekało na uczestników ognisko przygotowane przez
Jerzego Lubienieckiego, sołtysa tej
wsi, a jednocześnie przewodniczącego Rady Miejskiej. Tradycyjnie, nad
sprawnym przebiegiem rajdu czuwała
Izabela Mazińska. Jak zwykle nie zabrakło pieczonych kiełbasek ani słodkości
dla dzieci. Było również coś dla ducha,
bowiem w ramach Narodowego Czytania dyrektor biblioteki Stanisław Tyc
przeczytał fragment powieści Henryka Sienkiewicza Quo vadis, co kontynuowali inni uczestnicy spotkania.
Szczególnie brzmiały słowa antycz-

nych bohaterów sienkiewiczowskiej
powieści pośród mazowieckich pól
i lasów, stając się swoistym memento
dla nas, katolików.
Cykliści postanowili odwiedzić probostwo w Nunie, aby choć przez
chwilę uczestniczyć w odbywających się tam tego dnia dożynkach.
Stąd też w pośpiechu, przez Zaborze, Toruń, Miękoszyn, Studzianki
i Krogule, dojechaliśmy do Nuny.
Miejscowy proboszcz ks. Tadeusz
Jabłoński przywitał nas z wyraźnym
ukontentowaniem, zapraszając jednocześnie do wspólnych wyjazdów
w przyszłości.
Lesistymi drogami przez Młodzianowo, Żabiczyn i Paulinowo dotarliśmy
do Nasielska w poczuciu dobrze spędzonego niedzielnego, letniego popołudnia, z lekkim, acz przyjemnym,
bólem mięśni po pokonaniu 30 km
trasy.
Już dziś zapraszamy na kolejny rajd
rowerowy w dniu 9 października,
kiedy to odwiedzimy takie wsie
jak: Siennica, Mogowo, Pieścirogi
Stare, Pieścirogi Nowe oraz Morgi
i poznamy ich fascynującą historię.
(bibl.)

Narodowe Czytanie w Nasielsku

„Quo vadis będzie donioślejsze niż wszystko, com napisał” – przekonywał Henryk Sienkiewicz w liście do Jadwigi Janczewskiej z 1895 r.
Lecz chyba nawet on sam nie przypuszczał, że powieść pobije wszelkie
rekordy popularności i utoruje mu drogę do literackiej Nagrody Nobla.
Quo vadis to nie tylko najpopularniejsze dzieło Henryka Sienkiewicza,
ale też jedna z najbardziej znanych na świecie polskich powieści. Do
2016 r. została wydana w blisko 60 krajach i w ponad 50 językach, ale
już na początku XX w. przekładów było tak wiele, że sam autor nie znał
ich dokładnej liczby. Podczas gdy w Polsce zarejestrowano do tej pory
niecałe 200 wydań powieści, w języku włoskim i niemieckim było ich
po prawie 300, co świadczy o jej międzynarodowej popularności.
W sobotę, 3 września 2016 r. w ponad 2200 miejscach w całej Polsce oraz za granicą odbyło się Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W Ogrodzie Saskim w Warszawie fragmenty tej
pięknej powieści przeczytała
Para Prezydencka. Również
w Nasielsku przedstawiciele
samorządu gminnego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przyłączyli się do tego ogólnopolskiego wydarzenia. W malowniczych plenerach parku miejskiego,
przy pomniku Świętego Jana Pawła II, zgromadziliśmy się na wspólnym
spotkaniu z klasyczną literaturą, pisaną pięknym polskim językiem.
Uczestnicy mogli ozdobić swój egzemplarz książki specjalną pieczęcią
upamiętniającą Narodowe Czytanie.
Nasza szkoła – Publiczne Gimnazjum nr 1– już po raz kolejny wzięła
udział w tej promującej czytelnictwo akcji, ale po raz pierwszy wyszliśmy poza mury naszego budynku.
Już teraz zapraszamy na kolejną edycję prezydenckiej akcji. Czekamy
na wybór pisarza i dzieła.
I na Was – drodzy Mieszkańcy.

ROZMAITOŚCI
Z KART HISTORII. Średniowieczne rody szlacheckie „ziemi nasielskiej” cz. V
23.09.–6.10.2016; Życie Nasielska nr 20 (458)

Ród herbu Grabie
Pisząc o rodach szlacheckich wywodzących się z „ziemi nasielskiej”, warto wspomnieć
o gnieździe rodu pieczętującego
się herbem Grabie, zwanego też
„Chlewiotki”.
Grabiowie zamieszkiwali przez kilka wieków obszar na zachód i południowy-zachód od Nasielska.
Posiadali oni m.in. takie wsie, jak:
Pieścirogi, Morgi, Kątne, Chlebiotki, Mazewo, Słustowo, Świerkowo, Świeszewo i nieistniejące
już Łachany. Pierwszy przedstawiciel tego rodu pojawia się w dokumentach źródłowych krzyżackich
już w roku 1360. W tymże dokumencie zapisano, że Bronisz ze Słustowa w imieniu
króla Kazimierza Wielkiego nadzoruje prace przy
budowie zamku w Rajgrodzie, położonego na
północno-wschodnich
rubieżach Mazowsza.
L iczne zapis y w księgach ziemsk ich i Metryce dotyczące tegoż
rodu pojawiają się w wieku XV, m.in. istnieje zapis
z w MK3 z 1419 r. dot yczący ocz yszczenia
szlachectwa Jakuba z Falibogów. W dokumencie
tym czytamy, że Stanisław z Korycisk [zakr.,
Kroczewo] naganił szlachectwo Jakuba z Falbogów [zakr.], tenże oczyścił
się, stawiając świadków:
An d rze j a z B ru n owi c
[pow. płocki] i Wojciecha z Glinek [?] h. Nowina, Jakusza i Świętosława z Pieścirogów
[nowom.] h. Chlewiotki, Zarębę
i Borzysława z Zarębina [sąch.,
Czerwińsk] h. Zaręba.
Ponadto warto nadmienić, że biograf Alojzego Mazewskiego –
długoletniego prezesa Kongresu
Polonii Amerykańskiej – twierdzi
w swojej książce, że przodek tegoż, Andrzej herbu Grabie, wyemigrował z podnasielskiego
Mazewa około 1440 r., kupując
znaczny kawał ziemi na obszarze
dzisiejszego powiatu grajewskiego.
Rycerz ten na swoich dobrach za-

łożył do dziś zresztą istniejącą tam
wieś o identycznej nazwie: Mazewo. Być może potomkiem naszego Andrzeja był Jakub Świderski
z Mazewa herbu Grabie – sędzia
(1534–1546), a następnie podkomorzy wizneński (1547–1557). Mazewscy z podnasielskiego Mazewa
zamieszkiwali ten teren jeszcze
w drugiej połowie XVIII w. Z dokumentów sporządzonych przez
proboszcza parafii na zlecenie biskupa płockiego wynika, że w tym
okresie Mazewscy byli współwłaścicielami wsi Kątne.
Kończąc ten artykuł warto zwrócić
uwagę na fakt, że Jakusz z Radza-

nowa (Nosielski), być może również przodek rodu Żabickich,
Ziemak ze Smogorzewa i Jan ze
Strzegocina żyli w tych samach
czasach, byli znaczącymi rycerzami. Prawdopodobnie będąc
w sile wieku, ze względu na sprawowane funkcje, wszyscy walczyli
w historycznej bitwie pod Grunwaldem (pewność mamy tylko
co do Jakusza). Wyżej wymienieni rycerze, pełniąc ważne funkcje
w administracji książęcej i ziemskiej, mieli silne związki z dworem wybitnego księcia Janusza
I Starszego (upamiętnionego na
łamach Krzyżaków przez Henry-

ka Sienkiewicza), a zatem najprawdopodobniej się znali, może nawet
przyjaźnili. Zresztą rody Żabickich
i Bielińskich w pewnym momencie złączyły się. Matką wspomnianego Franciszka Żabickiego była
Ewa z Bielińskich herbu Junosza –
żona Felicjana Żabickiego.
Odnośnie do sąsiedztwa ww. rodów na podkreślenia zasługuje
fakt, że dobra Jakusza (Mokrzyce)
graniczyły z posiadłościami Ziemaka ze Smogorzewa (Lelewo,
Cieksyn). Warto pamiętać, że Jakusz wraz z miastem Nasielskiem
w 1396 r. otrzymał od księcia
również udział we wsi Mokrzyce.
Dopiero w roku 1436 pozostałą część wsi od Doroty z Mokrzyc – żony
Tomasza ze Stpic herbu
Szeliga – przejął w wyniku zamiany Paweł, syn Jakusza.
Niewątpliwie i sam
k s i ą ż ę J a n u s z I b y wa ł
w Nasielsku. Z jego pobytu zachował się zapisek
w MK3 z 1419 r., z którego
wynika, że Książę uwalnia trzy włóki przynależne
do sołectwa w Nasielsku
Andrzeja ze Ślubowa od
wszelkich kar, czynszów
i uprawnień książęcych.
Ponadto istnieje ponoć
dokument, z którego wynika, że najdłuższą podróżą, jaką konno odbył
władca w czasie swojego
panowania, była dwudniowa eskapada z Nasielska
do Kolna (ok. 120 km). Pobyty
władcy w Nasielsku wynikały być
może również z faktu, iż w tym
czasie nasielskie wójtostwo posiadał bliski współpracownik księcia, zasłużony marszałek dworu
Ścibor z Sochocina.
Podsumowując, dodam, że w średniowiecznych dokumentach źródłowych zachował y się liczne
wzmianki dotyczące kilku innych
rodów herbowych zamieszkujących wsie na obszarze dzisiejszej
gminy Nasielsk, ale o tym może
w następnych artykułach.
Andrzej W. Kordulewski
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Spotkania z Filharmonią

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież na koncerty edukacyjne w ramach cyklu „Spotkania z Filharmonią”. Utalentowani muzycy i wokaliści z Filharmonii Narodowej ukażą najmłodszym różne gatunki
muzyczne, zapoznają z instrumentami i zabiorą w magiczną podróż po
świecie muzyki.
Pierwszy koncert z cyklu „Spotkań z Filharmonią” już za nami. 20 września
br. dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk miały
okazję przypomnieć sobie melodie z filmów Walta Disneya oraz piosenki z programu telewizyjnego „Domowe Przedszkole”. Podczas koncertu „Z piosenką pod rękę” nie zabrakło także utworów opowiadających
o świecie magii ani muzycznych zagadek.
Następne spotkanie z muzyką odbędzie się 4 października, we wtorek,
o godz. 11.00 w NOK. Tym razem będzie to koncert „W gorącej Andaluzji”, podczas którego poznamy muzykę i taniec flamenco. Koncert jest
przeznaczony dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych.
29 października, w sobotę, o godz. 13.00 w NOK odbędziemy muzyczną podróż przez
kontynenty i kraje, ukazującą najbardziej charakterystyczne gatunki występujące pod
różnymi szerokościami geograficznymi, takie jak m.in. tango argentyńskie, dixie z USA,
walc musette z Francji, czeska polka, bałkańska hora. Podczas koncertu „Z muzyką przez
świat” poznamy instrumenty, wśród których będą: akordeon, klarnet, saksofon i vocal.
15 listopada (wtorek) o godz. 11.00 ponownie zapraszamy uczniów klas IV–VI szkół
podstawowych na koncert edukacyjny. Podczas „Muzycznych pogawędek” poznamy
instrumenty strunowe.
3 grudnia, w sobotę, o godz. 13.00 w NOK zaprezentujemy najmłodszym „Folklor miejski”
jako element wyróżniający Warszawę. Poznamy akordeon, klarnet, saksofon i vocal.
13 grudnia (wtorek) o godz. 11.00 młodzież ze szkół podstawowych będzie miała okazję
wysłuchania popularnych piosenek, które trafiły do jazzu prosto z ekranów kina dziecięcego. Podczas koncertu „Posłuchajcie, oto bajka” omówimy najważniejsze cechy muzyki
jazzowej i wyjaśnimy, czym jest swing oraz improwizacja.

Wstęp na wszystkie koncerty w ramach „Spotkań z Filharmonią” jest bezpłatny. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
K.T.

Z ZSZ

Powakacyjne spotkanie
Słoneczny, przepełniony beztroską i radością okres wakacyjny dobiegł końca, pora powrócić do codziennych obowiązków i zajęć.
1 września, jak co roku, na dziedzińcu przed Zespołem Szkół Zawodowych
w Nasielsku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, wzniesieniu flagi naszej Ojczyzny
oraz odśpiewaniu hymnu narodowego młodzież, wychowawcy, pozostali nauczyciele i rodzice obecni na uroczystości wysłuchali przemówienia
dyrektor ZSZ Agnieszki Rutkowskiej. Przywitała ona serdecznie wszystkich
obecnych, a w szczególności gościa Starostę Powiatu Nowodworskiego
Magdalenę Biernacką i uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę
w naszej szkole w Technikum Ekonomicznym, Technikum Logistycznym
oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Dyrektor wspomniała o ważnej roli rodziców w procesie wychowania
i zaprosiła ich do współpracy ze szkołą. Zapewniła jednocześnie, że szkoła dołoży wszelkich starań, aby wpłynąć na wykształcenie, wychowanie
i wszechstronny rozwój młodzieży, aby realizować ambitne założenia i cele
zmierzające do podnoszenia efektów kształcenia, tak aby każdy uczeń
osiągnął swój własny sukces: – Życzę Wam osiągnięcia świetnych wyników
w nowym roku szkolnym, wielu wspaniałych przeżyć, ciekawych aktywności. Niech dla każdego z was będzie to rok własnego – na miarę swoich
możliwości – sukcesu – powiedziała.
Następnie dyrektor Rutkowska odczytała życzenia
Mazowieckiego Kuratora
Oświaty Aurelii Michałowskiej z okazji inauguracji
roku szkolnego.
Do życzeń dołączyła się
również starosta Magdalena Biernacka, która
życzyła wszystkim zarówno
uczniom, jak i gronu
pedagogicznemu owocnej
pracy, uwieńczonej wieloma sukcesami oraz dzielności przy znoszeniu
wszelkich przeciwności losu i wytrwałego dążenia do wyznaczonych celów.
Po przemówieniach wszyscy zgromadzeni przywitali brawami koleżanki
i kolegów z klas pierwszych, którzy zostali oddelegowani do poszczególnych klas wraz z wychowawcami: Mariuszem Chrzanowskim, klasa I WB,
Mariolą Górską, klasa IWA, Haliną Zielińską, klasa ITE, Anną Przedpełską,
klasa ITL.
Przed nami rok wytężonej pracy, nowych wyzwań, dążenia do wytyczonych celów, ale również spełnienia marzeń, nowych znajomości, dążenia
do samorealizacji.
A.Ł.
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Kabaret Skeczów Męczących
wystąpił w Nasielsku
17 września br. w Nasielskim Ośrodku Kultury gościliśmy Kabaret Skeczów
Męczących. Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi, a wszystkie bilety
rozeszły się już miesiąc przed występem.

Karol Golonka, Marcin Szczurkiewicz, Jarosław Sadza i Michał Tercz zaprezentowali w Nasielsku nowy program „Pod prądem”, w którym nie zabrakło oczywiście Jadwigi Paździerz ani zespołu Puerto Rico. Skecze były
przerywane brawami i wybuchami śmiechu. Artyści w swoje scenki wplatali także wzmianki odnoszące się do gminy Nasielsk, nie stronili też od improwizacji, za co publiczność nagradzała ich ogromnymi brawami. Na bis
KSM wykonał jeden z najpopularniejszych numerów, czyli skecz Chrzciny.
Program „Pod prądem” okazał się znakomitą odskocznią
od codzienności.
Skecze KSM dotyczyły m.in. obecnej
sytuacji politycznej.
Było trochę żartów
o „dobrej zmianie” i
ojcu dyrektorze, ale
wszystko z taktem,
kulturą i humorem.
K.T.

REPORTAŻ
UROCZYSTOŚCI

Życie Nasielska nr 20 (458); 23.09.–6.10.2016

Jubileusz zawarcia małżeństwa
W d n i a c h 7 i 9 w r ze ś n i a
w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, odbyły się uroczystości wręczenia przyznanych
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę
medali Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Medale te są nagrodą dla osób, które przeżyły co
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Symbolicznie
wyrażają uznanie władz polskich
dla trwałości i zgodności związku
małżeńskiego oraz wartości życia
rodzinnego.
Medalami odznaczone zostały
pary małżeńskie, które obchodziły następujące jubileusze:
Żelazne Gody:
– Teresa i Tadeusz Sobczyńscy
(67 rocznica), zam. w Andzinie
Szmaragdowe Gody:
– Henryka i Wiesław Wroneccy
(57 rocznica), zam. w Nasielsku
Złote Gody:
– Elżbieta i Henryk Łyczkowscy,
zam. w Nasielsku
– Cecylia i Czesław Bachanek, zam.
w Mazewie Włościańskim

wzajemnej miłości, szacunku
i przyjaźni. Bogdan Ruszkowski –
Burmistrz Nasielska podziękował
małżonkom za wspólnie przeżyte
lata, za trud w wychowaniu dzieci oraz za pracę na rzecz swojej
rodziny i całej gminy. Składając
gratulacje Szanownym Jubilatom
podkreślił, że są chlubą naszej
społeczności oraz pięknym wzorem i przykładem dla przyszłych
pokoleń, promującym trwałość
związku małżeńskiego i rodziny.
Oprócz medali Jubilaci otrzymali
listy gratulacyjne i piękne bukiety
kwiatów. W tak doniosłych chwilach nie zabrakło również toastów
wzniesionych symboliczną lampką
szampana za zdrowie Dostojnych
Jubilatów oraz pysznych tortów
weselnych. Uroczystości przebiegały w miłej atmosferze, przy
nastrojowym podkładzie muzycznym i słodkim poczęstunku.
Wszystkim Jubilatom jeszcze raz
życzymy kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez wiele lat
zbudowali trwając zgodnie przy
sobie.

– Maria i Kazimierz Bajer, zam.
w Starych Pieścirogach
– Teresa i Wojciech Grzymkowscy,
zam. w Lorcinie
– Hanna i Mieczysław Leończuk,
zam. w Jaskółowie
Uroczystości poprowadziła Ewa
Mikulska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która po przywitaniu przybyłych na uroczystość
Jubilatów i gości, przekazała wyrazy uznania małżonkom za dotrzymanie złożonego przed wieloma
laty przyrzeczenia dochowania

Nasielsk w liczbach

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego przystąpiła do realizacji matematycznego projektu zatytułowanego
„Nasielsk w liczbach”. Będzie on dofinansowany przez Fundację mBanku
w ramach Programu mPOTĘGA. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych naszych uczniów oraz zwrócenie
uwagi na użyteczność matematyki w życiu codziennym.
Pragniemy uświadomić dzieciom, że matematyka jest wszechobecna
i wręcz niezastąpiona w wielu dziedzinach. Innowacyjność realizowanego
projektu polega na tym, że jego uczestnicy będą zdobywać wiedzę i nabywać umiejętności matematyczne podczas wycieczek oraz zabaw i gier
edukacyjnych. Dla uczniów klas IV-VI zorganizowano koła gier logiczno-matematycznych w wymiarze jednej godziny w tygodniu dla każdego
rocznika. Podczas gier matematycznych np.: „Superfarmer”, „Supermatematyk”, „Bingo matematyczne” i „Remik” dzieci nauczą się opracowywać
strategie, będą doskonalić spostrzegawczość i rozwijać logiczne myślenie,
które są nieocenione w nauce tego trudnego przedmiotu.
Aby uświadomić dzieciom wszechobecność liczb w najbliższym środowisku, planujemy zorganizować następujące wycieczki: do Muzeum
Ziemi Nasielskiej, Banku Spółdzielczego, Wydziału Ewidencji Ludności i Wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Nasielska oraz do Centrum
Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Mamy nadzieję,
że atrakcją dla dzieci będzie gra terenowa, podczas której uczestnicy
dotrą do wyznaczonego miejsca, dzięki wskazówkom ukrytym w łamigłówkach, rebusach i zadaniach matematycznych, a nagrodą dla wytrwałych będzie wspólne ognisko z kiełbaskami.
W realizację projektu pragniemy włączyć rodziców. Liczymy na życzliwość i wsparcie z ich strony, bo wszystkie zaplanowane przez nas
działania służą przecież dzieciom, są
inwestycją w ich rozwój i mamy nadzieję, że dostarczą naszym wychowankom odrobinę radości.
Ewa Grenadier
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku
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Niezmiernie miło nam poinformować, iż dobiega końca projekt pn. „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków
europejskich w Gminie Nasielsk”. W ramach umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego udało zrealizować się działania promocyjno-informacyjne dotyczące pozyskanych przez Gminę Nasielsk środków zewnętrznych. Na te działania pozyskano dofinansowanie do kwoty 19 210,00zł.
Pierwszym działaniem było zorganizowane konkursu fotograficznego, którego celem było przedstawienie za
pomocą fotografii obiektów, miejsc, inwestycji, działań, które zostały zrealizowane na terenie Gminy Nasielsk
przy wsparciu funduszy unijnych. Konkurs został rozstrzygnięty a nagrody wręczył Burmistrz Nasielska w dniu
12 sierpnia.
Kolejnym działaniem w ramach projektu była realizacja folderu informacyjnego dotyczącego pozyskanych
przez Gminę Nasielsk środków zewnętrznych. Folder dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, Nasielskim
Ośrodku Kultury, na stronie internetowej Urzędu – www.nasielsk.pl, jak również będzie dystrybuowany podczas
zebrań wiejskich.
Ponadto w ramach projektu został zrealizowany film promocyjno-informacyjny dotyczący pozyskanych przez
Gminę Nasielsk środków zewnętrznych. Film można obejrzeć za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w module „Nasze filmy”.
Operacja została zrealizowana w całości przy wsparciu środków zewnętrznych.
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Dożynki w Nunie
W niedzielę, 11 września, odbyły się
w Nunie tradycyjne dożynki, które
były okazją do podziękowania rolnikom za tegoroczne zbiory. Jak zawsze,
nie zabrakło atrakcji dla całej rodziny.
Dożynki rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele w Nunie przez ks.
Tomasza Białobrzeskiego. Odbyło się
święcenie wieńców dożynkowych,
a następnie, jak co roku, wręczanie
przedstawicielom różnym grupom
społecznym i zawodowym przygotowanych przez parafian chlebów
dożynkowych. O oprawę muzyczną
podczas mszy zadbała Nasielska Orkiestra Dęta pod batutą Joanny Ostaszewskiej. Później wszyscy zebrali się
na placu przy budynku dawnej szkoły podstawowej, gdzie burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski podzielił pomiędzy mieszkańców bochen
chleba upieczony z tegorocznych
zbiorów.
Burmistrz powitał zebranych, przypominając, że ten rok nie był łaskawy dla
rolników. Gminę dotknęły silne burze i gradobicia, co niekiedy zupeł-
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nie uniemożliwiło zebranie plonów.
Przypomniał też, że rolnicy z naszych
okolic produkują zdrową, ekologiczną
żywność. – Chciałbym, aby następny
rok i siewy były udane – podsumował
swoje wystąpienie burmistrz.
Proboszcz parafii w Nunie ks. Tadeusz Jabłoński przypomniał z kolei
fragment Starego Testamentu, który
mówi, że jest ,,czas siewu i zbioru, czas
radości i smutku” i tego dnia ,,prosimy

Siewnej”. Ks. Jabłoński zachęcił także
do wspólnej zabawy, integrowania się
i korzystania z licznych stoisk przygotowanych przez parafian.
Na początku części artystycznej dożynek na scenie zaprezentowali się
uczniowie ze Szkół Podstawowych
w Budach Siennickich i Popowie Borowym. W ich repertuarze były zarówno piosenki oraz tańce, jak i scenki
teatralne. Widzowie byli pod dużym

poprzez nasze dziękczynienie za plony, o wstawiennictwo Matki Boskiej

wrażeniem młodych artystów. Później
przyszła kolej na sztukę ludową. Wystąpiły Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo” oraz ,,Wiejska Spec Kapela”, której
mogliśmy posłuchać także podczas
niedawnego otwarcia mostu w Cieksynie. Publiczności zaprezentowali się
również mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej w Nasielsku. Na zakończenie dnia do wspólnej zabawy i tańca
zaprosił zespół TheSperados. Pomiędzy występami konferansjer Mirosław
Szczypek dzielił się ciekawostkami
dotyczącymi dożynek i zachęcał do
wzięcia udziału w minikonkursach,
w których trzeba było np. odpowie-

fot. P. Kozłowski

dzieć na pytanie, jak długo wykonuje
się wieniec dożynkowy czy z jakich
zbóż się on składa.
Komisja konkursowa tymczasem
głowiła się nad wybraniem najpiękniejszego wieńca dożynkowego
i przyznaniem za niego nagrody. Zadanie było trudne, bo wszystkie były
przygotowane starannie i z pomysłem. Ostatecznie wygrało sołectwo
Kątne, a następne miejsca przyznano
mieszkańcom Lorcina i Nuny. Wyróżnienie otrzymał wieniec z Mazewa
Włościańskiego. Osoby przygotowujące wieńce otrzymały nagrody
współfinansowane przez „Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dużo działo się także poza sceną. Strażacy z OSP w Nunie dali
pokaz swojej sprawności, przy

okazji edukując zebranych w sprawach związanych z bezpieczeństwem. Warto było również zajrzeć
do wielu przygotowanych stoisk
i spróbować regionalnych potraw,
takich jak twaróg, chleb na zakwasie, pasztet czy śledzie w oleju lnianym ,,Kowalski”. Pojawiło się też
rękodzielnictwo, czyli wyroby z bibuły, koralików bądź garnków wytwarzanych na prawdziwym kole
garncarskim. Było na co popatrzeć
i z czego korzystać.
Tegoroczne dożynki cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców gminy. Przybyli oni
licznie, by korzystać z atrakcji tego
dnia, przy okazji przypominając sobie, jak ważną i czasami niedocenianą pracę wykonują dla naszego
społeczeństwa rolnicy.
PK
fot. M. Stamirowski

10

ROZMAITOŚCI

Z GMINY

Przystanek jak malowany
Takiego przystanku mieszkańcom Studzianek pozazdrościć może niemal cała gmina, a wystarczyły wyłącznie
dobre chęci!
Radny powiatowy Kazimierz Drabik, widząc dzieci oczekujące na szkolny autobus, postanowił zbudować dla
nich przystanek – i to nie jakąś niewielką wiatę, a okazały obiekt przykuwający uwagę. Zakupił on za własne pieniądze potrzebne materiały i wraz z jednym z mieszkańców w dwa tygodnie postawili przystanek. Miejsca jest
tam dużo – trzy ławeczki, stolik, kilka kolorowych ozdób.
– Po wyrażeniu zgody przez właściciela terenu postanowiłem wybudować przystanek dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Budach Siennickich. Zakupiłem tylko potrzebne materiały budowlane, cement, deski, farby
itp. i wraz z jednym z mieszkańców, strażakiem OSP, panem Mirkiem Salwowskim, w dwa tygodnie postawiliśmy

Życie Nasielska nr 20 (458); 23.09.–6.10.2016

WETERYNARZ RADZI

Słów kilka o większych
rasach psów
Owczarek niemiecki

Ze względu na popularność rasy i dużą ilość przypadkowych kojarzeń coraz
częściej zdarzają się osobniki z problemami natury zdrowotnej i behawioralnej.
Owczarki niemieckie są uważane za spokojne, zrównoważone psy, które łatwo
i chętnie się uczą i bez problemu poddają się tresurze. Właściwie zsocjalizowane owczarki są opiekuńcze i przyjazne dla dzieci, jednak wymaga to pewnego
wysiłku ze strony hodowcy, gdyż praca z psem zaczyna się już od pierwszych
dni jego życia. Dlatego przy wyborze szczeniąt tej rasy należy z ogromną starannością przyjrzeć się miejscu pochodzenia, a także rodzicom szczenięcia.
Psy te nadają się do trzymania zarówno na zewnątrz, jak i w mieszkaniu.
Wymagają poświęcenia czasu w zakresie spacerów i aktywności fizycznej.
Owczarki nie są zbyt wymagające, jeśli chodzi o codzienną pielęgnację. Linieją
dwa razy do roku i wtedy mogą wymagać intensywniejszego wyczesywania.
Duża grupa owczarków to alergicy. Miewają nawracające zapalenia skóry, uszu
i dlatego często wymagają przestrzegania ścisłej diety.
Szczeniętom należy wykonywać przeglądowe zdjęcia RTG stawów biodrowych z uwagi na występującą często dysplazję stawów biodrowych.Jak
wszystkie rasy psów o dużych gabarytach, owczarki są narażone na ostre rozszerzenie i skręt żołądka. Stanowi on przyczynę upadków około 15% psów tej
rasy. Stan ten zagraża życiu psa i wymaga natychmiastowej wizyty u lekarza
weterynarii. Skrętowi żołądka poświęcę oddzielny artykuł, w którym wspomnę o profilaktyce tego schorzenia.

Labrador retriever
przystanek. Mam nadzieję, że ten przystanek, zlokalizowany u zbiegu trzech miejscowości: Studzienek, Cegielni
Psuckiej i Miękoszyna, będzie służyć nie tylko dzieciom, ale także dorosłym mieszkańcom, którzy będą mogli
tutaj się spotkać, usiąść, porozmawiać, a także rowerzystom, którzy może będą przejeżdżać tędy i zechcą na
chwilę zatrzymać się i odpocząć – mówi Kazimierz Drabik. Obaj panowie wykarczowali także rowy i oczyścili
istniejące w Studziankach przystanki. Widać, że to prawdziwi strażacy-społecznicy z powołania.
Wiat przystankowych nie tylko w Studziankach, ale i w całej gminie jest jak na lekarstwo – ich temat był już poruszany w poprzednim wydaniu „Życia Nasielska”. Co jest tego przyczyną? Poza kwestiami finansowymi radny
powiatowy widzi jeszcze jedną – Każdy dostrzega tę potrzebę, ale niestety nie każdy chce mieć pod swoim
oknem, niedaleko domu, gromadkę hałasujących siłą rzeczy dzieci. W przyszłym roku na pewno powstanie
chodnik wzdłuż drogi powiatowej w Studziankach.
Postępowanie radnego jest bez wątpienia godne uznania. Czy teraz znajdzie on naśladowców i inni radni, zarówno
powiatowi, jak i gminni, wyjdą z podobnymi inicjatywami? Przecież niekoniecznie wszyscy muszą wybudować
przystanki. Ten w Studziankach kosztował ponad 6 tys. zł.
Michał B.

Językowe potyczki

wego Banku Polskiego, ale
była przewodnicząca Rady
Polityki Pieniężnej.
Niektórzy są niezadowoleni z faktu, że zawody kobiet
określa się rzeczownikami
w rodzaju męskim, i próbują
znaleźć żeńskie odpowiedniki tychże nazw. Odbywa
się to z lepszym lub gorszym skutkiem. Próby nazywania rzeczownikiem
w rodzaju żeńskim kobiet będących członkami rządu należą do
tych zakończonych niepowodzeniem. Nazywanie kobiety stojącej
na czele resortu „ministrą”, zamiast
„ministrem”, jest nie najlepszym
pomysłem, w dodatku ten neologizm (jeśli w ogóle można „ministrę” tak nazwać) został utworzony
błędnie – zgodnie z regułami panującymi w polszczyźnie żeński
odpowiednik słowa „minister” powinien brzmieć „ministerka”. A to
niezbyt udane słowo.
Niektóre z utworzonych w ten
sposób słów (nazwa męska plus
morfem „-ka”) funkcjonują już w
języku polskim, tyle że… oznacza zupełnie co innego. „Stolarka”
(a przecież i panie chwytają nieraz
za heble i piły) to inna nazwa sztuki

Dobrze zsocjalizowany labrador będzie lojalnym i wiernym przyjacielem rodziny, spragnionym kontaktu z człowiekiem, wesołym i skłonnym do zabawy.
Jest to jednak pies wymagający uwagi i lubiący się uczyć. Znudzony może
mieć skłonność do łobuzowania i gryzienia różnych przedmiotów.
Labradory mają skłonność do tycia. Szczenięta powinno prześwietlać się
w pierwszych miesiącach życia celem wykluczenia dysplazji stawów biodrowych i łokciowych. Psy te miewają problemy z uszami oraz cierpią z powodu
tzw. miopatii objawiających się osłabieniem mięśni.

Golden retriever

Nasza doktórka
Tak niekiedy nazywa się potocznie lekarza, na ogół lekarza pierwszego kontaktu, kobietę. I takiego
właśnie określenia używa np. jeden z bohaterów sceny szpitalnej
filmu w reżyserii Patryka Vegi Służby specjalne, gdy wypowiada zdanie: Doktórka cię wyleczy… Ja już
z tym 17 lat żyję (choć miał akurat
na myśli lekarza specjalistę, w tym
wypadku onkologa, płci żeńskiej,
rzecz jasna).
Dlaczego napisałam „ l e ka rz a
pierwszego kontaktu”, skoro w języku polskim jest przecież słowo „lekarka”? Dlatego że „lekarz
pierwszego kontaktu” (czy „lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej”)
to konkretna funkcja, a jej oficjalna nazwa brzmi właśnie tak: „lekarz
pierwszego kontaktu” i jak widać
funkcjonuje w niej rzeczownik rodzaju męskiego.
Podobnie jest z urzędowymi nazwami wielu stanowisk czy funkcji.
Mówimy oficjalnie, że ktoś został
dyrektorem szkoły (a nie dyrektorką, choć oczywiście w języku potocznym forma żeńska jest
przyjęta). Warto jednak pamiętać,
że nie wszystkie funkcje podlegają
tej zasadzie. Mianowicie, pani taka
to a taka to była prezes Narodo-

Miłośnik wody, kąpieli i aportowania. Nie ominie żadnej kałuży i nie odpuści
żadnej okazji do popływania. Podobnie jak w przypadku owczarków niemieckich, duża ilość pseudohodowli i krzyżowania psów o przypadkowych charakterach sprawiły, że coraz częściej zamiast łagodnych, przyjaznych osobników
spotykamy psy o trudnych charakterach, ze skłonnością do agresji, chorowite
i źle zsocjalizowane. Dlatego i w tym przypadku niezwykle istotne jest źródło
pochodzenia psa, charakter rodziców, a także wkład hodowcy w socjalizację
szczeniąt.

Rasa powstała ze skrzyżowania labradora retrievera, setera irlandzkiego i nieistniejącego już spaniela tweed water. Są to łagodne, inteligentne, wierne psy, które uwielbiają uczyć się, pracować i spędzać czas ze swoją rodziną. W przeszłości
były używane do aportowania ptactwa wodnego, dzięki czemu są instynktownie wyuczone miękkiego chwytu, nieniszczącego upolowanej zwierzyny.
Sprawia to, że spośród psów dużych ras chętnie trzymanych w domu goldeny
bardzo rzadko są sprawcami pokąsań.
Zdecydowanie lepiej czują się domu przy swoim właścicielu niż w kojcu.
Podobnie jak labradory, mają predyspozycję do dysplazji stawów biodrowych
i łokciowych. Część osobników może cierpieć z powodu postępującego zaniku siatkówki, prowadzącego do ślepoty. Wśród goldenów zdarzają się alergicy. Rasa ta miewa również stosunkowo większą niż inne rasy skłonność do
nowotworów.
stolarskiej bądź drewnianych elementów wyposażenia mieszkania
(okna, drzwi). „Muzyczką” nazwiemy skoczną, wesołą melodię, a pilotka to charakterystyczne nakrycie
głowy pilota. Choć akurat w tym
wypadku słowo „pilotka” zaczyna
się przyjmować, być może dlatego, że coraz więcej kobiet pilotuje
samoloty wojskowe.
Ciekawy przykład stanowi żeński
odpowiednik słowa „sędzia”. Brzmi
on dokładnie tak samo jak nazwa w
rodzaju męskim: „sędzia”. Mówimy, że: W tej głośnej sprawie orzeka sędzia Jan Kowalski tak samo jak:
Rozprawie przewodniczyła sędzia
Anna Kowalska. Natomiast używane przed laty w tym kontekście
słowo „sędzina” oznacza w języku
polskim po prostu żonę sędziego.
Agata Wojtko

Berneński pies pasterski

Pochodzące ze Szwajcarii berneńczyki pracowały jako psy stróżujące, pilnujące gospodarstw, zaganiające bydło i ciągnące wózki z mlekiem. Są to silne psy
o ślicznym umaszczeniu, czujne, ale rzadko agresywne, doskonale sprawdzające się jako psy rodzinne. Szczenięta bywają nieco szalone, należy więc okazać im cierpliwość i konsekwencję w wychowywaniu.
Według statystyk, około 59% samic przeznaczonych do rozrodu miało przynajmniej raz w życiu cesarskie cięcie podczas porodu, dlatego też ciężarną
suczkę należy otoczyć szczególną troską i uwagą. Uważa się także, że psy tej
rasy żyją stosunkowo krótko, gdyż tylko 30% osobników dożywa 10. roku
życia.
Podobnie jak inne duże rasy psów, berneńczyki mają predyspozycję do dysplazji stawów biodrowych i łokciowych. Występują u nich ponadto: postępujący zanik siatkówki, alergiczne zapalenia skóry, rozszerzenie i skręt żołądka,
a także niebezpieczna uogólniona histiocytoza – według niektórych naukowców zapadalność tej rasy na ten właśnie nowotwór jest 15 razy większa niż
w przypadku innych ras.
A może istnieje jakaś rasa psów, o której chcielibyście Państwo przeczytać? Proszę zgłaszać informacje i pytania na adres e-mail: gazeta@noknasielsk.pl lub zycie@noknasielsk.pl.
Małgorzata Rosłońska
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Nasielsk w czasach średniowiecznych – część IV
W świetle materiałów źródłowych niejasno przedstawia się
k we stia ge nez y na si e l sk i e go
kościoła. Początki kościoła św.
Wojciecha sięgają XI wieku, źródła kościelne sugerują, że był to
obiekt drewniany, który uległ
spaleniu w XIII wieku podczas
jednego z licznych wtedy najazdów litewskich. Część źródeł
twierdzi wręcz, że w 1421 roku
dokonano nowej erekcji kościoła, który miał być podobny do
pierwotnego wyglądu kolegiaty
w Pułtusku. W innych materiałach archiwalnych jest przekaz,
że w 1440 roku Nasielsk nawiedził groźny pożar, który strawił
również kościół i zaistniała pilna
potrzeba budowy nowej świątyni w innym miejscu niż była
pierwotnie. Proboszcz nasielski
Paweł z Goł ymina za namową
opata czerwińskiego Andrzeja Szyszkowskiego zadecydował o nowej lokalizacji na terenie
należącym do klasztoru na tzw.
Poś więtnem c z yl i w m iej scu
ob ecnego kościo ła. Budowa
świątyni na gruncie klasztornym
i do tego głównie prowadzona przez kanoników sprawiła, że
stali się jej patronami. Nakładało
to na nich pewne obowiązki, jak
naprawy czy remonty, ale dawało też pewne przywileje, mogli
bowiem wpływać na jej funkcjonowanie. Z budową nowej świątyni przez zakonników należy
utożsamiać późniejsze przejęcie całej parafii nasielskiej przez
klasztor czerwiński. Erygowany
w latach 1445 – 1461 kościół był
budowlą w stylu gotyckim, posadowioną na rzucie wydłużonego
prostokąta o wymiarach 42 m x
18 m i wysokości 13 m. Świątynia
nie była sklepiona, lecz posiadała drewniany sufit, który wspierały dwa rządy kolumn. Dłuższe
boki budynku przepruto czterema ośmiokwaterowymi oknami
zwieńczonymi typowym dla gotyku łukiem. Narożniki podparto
oskarpowaniem. Obydwa szczyt y ś wiąt yni zakończone był y
sygnaturkami, przy czym sygnaturka od strony wejścia głównego (strona zachodnia) była
znacznie większa. Ołtarz główny usytuowany był od strony
wschodniej (odwrotnie niż obecnie). Znajdowały się w nim relikwie św. Aureliusza i św. Maura.
Surowość wnętrza podkreślał y
nieotynkowane ściany. Kościół
wyposażono w jedenastogłosowe organy.

Ze spisu inwentarza kościelnego dowiadujemy się, że składał
się on m.in. z 16 ornatów w różnych kolorach, 6 kap, 3 par chorągwi i proporców żałobnych, 5
mszałów, 6 srebrnych kielichów,
w tym 4 pozłacanych oraz srebrnej monstrancji.
Wokół kościoła znajdował się
cmentarz grzebalny otoczony
kamiennym murem. Spełniał on
swe funkcje od XV wieku aż do
początku XIX stulecia, kiedy to
zaczęto dokonywać pochówków na ob ecnym cmentarzu.
Wiązało się to z wprowadzonymi
przez Prusaków działaniami na
rzecz zwiększenia szeroko pojętej higieny. Jednym z tych działań
było urządzanie cmentarzy grzebalnych z dala od zwartej zabudowy miejskiej.
W 1510 roku biskup Erazm Ciołek wprowadził now y podział
administracyjny diecezji płockiej, dzieląc ją na 20 dekanatów.
Nasielsk przypisany został dekanatowi ciechanowskiemu, do
którego przynależał aż do 1796
roku.
Źródła przekazują nam, że na
początku XVI wieku nadal miała
miejsce walka o wpływy w kościele św. Wojciecha w Nasielsku
pomiędzy zakonnikami z Czerwińska i duchowieństwem świeckim. W latach 1513 – 1514 opat
Ambroż y w yjednał u papieża
Leona X zgodę na włączenie parafii do uposażenia kanoników
z Czerwińska przy najbliższym
wakansie na funkcji proboszcza.
Stało się to dość szybko, bowiem
w 1514 roku zrzekł się probostwa ks. Jakub Broliński, kanonik
płocki. Niezwykłą wagę dla zrozumienia kulis rezygnacji ma tu
dla nas bulla Leona X wyznaczająca Jakubowi z Brulin dożywotnią pensję 100 kop groszy oraz
dochody z dwóch wsi klasztornych Skołatowo i Pluskocin. Tak
więc, zrzeczenie się probostwa
nie było bezinteresowne. Mocą
tej bulli datowanej na 20 grudnia
1514 roku papież powołał specjalną instancję sądową w celu
rozstrzygania spraw pomiędzy
klasztorem w Czerwińsku a Jakubem z Brulin – ex proboszczem
nasielskim.
Od tej chwili parafia nasielska stała się parafią zakonną. Proboszczami byli zakonnicy wyznaczani
przez Kapitułę Kanoników Regularnych. W Nasielsku powstała
wówczas filia klasztoru czerwiń-

skiego tzw. prepozytura. Przebywał w niej prepozyt sprawujący
funkcję proboszcza i trzech zakonników pełniących obowiązki
wikariuszy. Parafia nasielska pozostawała w rękach zakonnych
aż do 1819 roku, kiedy to nastąpiła kasata zakonu. Ostatnimi
proboszczami spośród zakonników byli Jan Tański i Wojciech
Wyrzykowski.
Uposażenie probostwa nasielskiego składało się z 5 łanów i 20
morgów, czyli 90 ha, i dziesięcin z całej parafii, co przynosiło
około 100 kop groszy dochodu.
Na podstawie umowy zawartej
pomiędzy opatem a prepozytem
opat zatrzymywał dla siebie tylko
dziesięcinę z Żabiczyna; dziesięcinę z Pieścirogów przeznaczał
na koszty napraw i remontów
kościoła, pozostałe dochody pozostawały do dyspozycji prepozyta. Dziesięciny z takich wsi jak:
Głodowo, Glice i Krzyczki przeznaczone był y na utrzymanie
rektora szkoły parafialnej i kantora czyli pomocnika rektora do
nauki śpiewu liturgicznego.
Dobra klasztoru czer wińskiego stanowił y istotny element
gospodarki Ziemi Nasielskiej.
Wystarcz y powiedzieć, że
w ich skład wchodziły następujące wsie: Lubomin, Miękoszyn,
Nuna, Głodowo Klasztorne, Kosewo czy Nowa Wieś. Z kolei takie wsie jak Borkowo, Lelewo

i Cieksyn stanowił y własność
biskupa Borukowskiego. W XV
wieku nastąpił pewien niewielki
ubytek dóbr duchownych, mianowicie w ręce szlacheckie przeszła stara wieś Kosewo i Nowa
Wieś, którą nabył Maciej Chomątko, sprzedając ją następnie
marszałkowi dworu księcia Janusza I – Ściborowi w 1404 roku.
Ścibor w 1425 roku zbył „wieś
opacką Nosilsko … za 50 kop
groszy Przecławiowi z Choszczna”. Warto na chwilę zatrzymać
się przy Ściborze. Wywodził się
on z rodu Rogalów z Pilichowia
w Ziemi Wyszogrodzkiej. Był
jednym z nielicznych na Mazowszu magnatów.
Do Ścibora należał klucz sąchocki z Kondrajcem, Rzami i Zieloną,
Żelechowem, Niewiklą, Chodziszem, Ciemniewem, Gromadzynem, Kucharami i Dalanowem.
Posiadał również kompleks dóbr
leżących na pograniczu powiatu
sąchockiego i wyszogrodzkiego, w skład którego wchodził y wsie Grąbaczewo, Piotrowo,
Kozarzewo i Nacpolsk – w powiecie sąchockim oraz Zaborowo, Wola Zaborowska, Cumin,
Chróścin i Sosenkowo – w wyszogrodzkim. Prócz tego posiadał w powiecie ciechanowskim
wsie: Kosmy, Bądkowo, Drążewo i Czarnoty; w Ziemi Płockiej
Leszczyno; w powiecie warszawskim Kiełpin, 50 włók w Ziemi

Łomżyńskiej i 20 włók w Szemplinie nad Orzycem. Do tego należy dodać zakupione wójtostwa
Nowego Miasta i Nasielska, oraz
domu w Ciechanowie, Zakroczmiu i Warszawie. Główny trzon
majątku znajdował się w Ziemi
Ciechanowskiej – 1 miasteczko
i 22 wsie.
W 1462 roku Mikołaj z Kosewa
zamienił Nową Wieś na Kosewo z Tomaszem ze Szczypiorna.
Następnie w 1474 roku trzy włóki
z dóbr Nowa Wieś, Mikołaj z Kosewa sprzedał Janowi z Czajek
za 42 kopy groszy. W 1513 roku
klasztor czerwiński zamienił wieś
Lubomin na Załubice z Wojciechem Popielskim – kanonikiem
warszawskim. Fakty te świadczą
o obrocie ziemią zarówno przez
szlachtę jak i duchowieństwo, co
należy łączyć w XV i XVI wieku
na starym Mazowszu z tendencją kleru i możnego rycerstwa
do wykupowania ziemi w celu
maksymalizacji dochodów.
Tymczasem drobna szlachta często wyzbywała się w tej sytuacji
ojcowizny a za uzyskane pieniądze kupowała np. mł yn lub
wójtostwo. Najczęściej jednak
przesiedlała się na północno –
wschodnie Mazowsze lub Podlasie, gdzie otrzymywała nadania
lub kupowała duże połacie ziemi
do zagospodarowania.
Stanisław Tyc

HISTORIA W KADRZE

Pielgrzymi z Nasielska w Częstochowie. Fotografia wykonana 1 września 1938 roku.
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część VIII
21 kwietnia 1916 roku
Od kilku dni nie czytałem żadnych
gazet. Dziś przypadkowo wpadła mi
w ręce gazeta, z której dowiedziałem się, że nasi zabrali Trapezunt, przy
tym znacznie posunęli się naprzód na
froncie tureckim. We Francji wylądowały wojska rosyjskie, aby wspólnie
walczyć na froncie francuskim. Francuzi przyjmowali Rosjan z dużą owacją. (…)
Było jeszcze dosyć wcześnie, gdyż
dopiero godzina dwunasta. Zabrałem
harmonię i pobiegłem drogą w stronę
lasu za nauczycielką. Gdy wszedłem
na wzgórze, zauważyłem, że nauczycielka oczekuje mnie z dziećmi na
posterunku obok drogi. Była bardzo
gustownie ubrana. Jej uroda i wrodzona inteligencja wywierały na mnie
znaczne wrażenie. Coś mnie ciągnęło do tej kobiety, pomimo oporu
stawianego sobie wewnątrz. Będąc
jeszcze w oddali, zacząłem grać walca „Oczekiwanie”. Byłem pewny, że
on na nią oddziałuje rozczulająco.
Gdy byłem już blisko, zauważyłem,
że mi grozi energicznie paluszkiem
na swym małym nosku. (…)
– Ja również, proszę pani, mam
dwóch braci na wojnie i też nie wiem
wcale, gdzie są obecnie i czy w ogóle
żyją. Mam starego ojca, który pozostał tylko sam jeden na gospodarce
pod Warszawą. Mam trzy siostry zamężne i przeszło od roku nie ma absolutnie żadnej wiadomości. Proszę
sobie wyobrazić, że w naszej nieszczęśliwej Polsce walczyły miliony żołnierzy. Kraj został zniszczony
doszczętnie, a na domiar złego nasi
bracia w trzech zaborach są zmuszeni walczyć przeciw sobie, we wrogich
sobie armiach. Często się zdarza, że
przyjaciel przyjaciela, brat brata lub
syn ojca mimo woli pozbawia życia.
Tragedia narodu polskiego jest straszna.
Panna Maria stała się jakoś poważną, głęboko zamyśloną. Czułem,
że powie coś rozsądnego. Po chwili
rzekła. – Tak to jest okropne. Naród
polski poniósł wielkie ofiary i jeszcze
nie wiadomo, czym się to wszystko
skończy. Co do mnie, to niech pan
szczerze wierzy, że jestem dużą przyjaciółką Polaków. Zawsze im współ-

czułam, a szczególnie obecnie w ich
nieszczęśliwym położeniu. Wychowałam się w Polsce, pomimo tego,
że jestem Rosjanką, Polskę kocham
więcej niż Rosję. Przyjęłam waszą kulturę, bo ona jest wyższa od rosyjskiej,
za którą, mówiąc szczerze, wstydzę
się obecnie. Pomimo tego, że znajduję się w rodzinnym kraju za Polską
tęsknię, a szczególnie za Warszawą,
do której chciałabym powrócić jak
najprędzej.
– Niech mi wolno będzie pani za
zdrowy rozsądek podziękować.
Wstałem, uścisnąłem jej serdecznie
rękę i rzekłem. Po raz pierwszy spotkałem osobę w Rosji, która poważnie
myśli o nas Polakach i sympatyzuje
z nami. Daj Boże zobaczyć się kiedyś
po skończonej wojnie w Warszawie.
(…)
13 maja
Dziś odchodzę już na stałe do swej
kamandy. Te półtora miesiąca swobody oraz zarobkowania i dobicia się
do unteroficera będą to z pewnością
jedne z moich najlepszych dni na wojennej tułaczce. Znajomość z nauczycielką wybawiła mnie z poważnego
nastroju. Obecnie czuję się innym
wojakiem. Za kilka dni mamy wyjechać pod pozycje na roboty przy
okopach. Szkoda mi bardzo oddalać się stąd, tak mi tu dobrze było. Ta
znajomość z panną Marią, którą lubię
jak rodzoną siostrę, z którą muszę się
rozłączyć zapewne na długo, a może
i na zawsze – pozostanie mi tylko
miłe wspomnienie z tych wesołych,
ulotnych dni. Zabrałem wykończone fotografie, na których wyszedłem
nieszczególnie, a to z powodu braku odpowiedniego fotografa. Nakleiłem sobie tu obok jedną na pamiątkę.
Istota Najwyższa pozwoli powrócić
kiedyś do rodziny. Będę miał możność pokazać im swoją podobiznę
z wojny europejskiej. (…)
16 maja
Jutro już na pewno wyjeżdżamy.
Przyszło się dziś już żegnać z tą sympatyczną miejscowością i jej mieszkańcami. Żal mi było rozstawać się
z tym wszystkim. Smutny i zamyślony
poszedłem do nauczycielki. (…)
– Jutro już wyjeżdżamy, przyszedłem
właśnie do pani na pożegnanie. –

Panna Maria z rumianej zaczęła raptownie blednąć robiąc duże oczy.
Zdziwiła się mocno.
– Tak jest proszę pani. Jutro już na
pewno wyjeżdżamy stąd – rzekłem
poważnie.
– A nie wie pan, do jakiej miejscowości?
– Pod samą pozycję, na front wileński
– rzekłem smutnym tonem. Nauczycielka stała się jakąś smutną, zamyśloną. Rozmowa nam się nie kleiła.
Poszliśmy na spacer, nie zważając na
to, że już nas we wsi posądzają o romanse. Tak wszędzie bywa. (…)
– No, żegnam panią. Daj Boże kiedyś
zobaczyć się w Warszawie.
– Daj Boże – powtórzyła pani Maria
wstrzymując łzy.
– Mam nadzieję w Bogu, który się
mną opiekował, że i teraz będzie się
mną opiekował i nie opuści mnie na
tej nieszczęsnej wojnie i jednocześnie prosiłbym panią także o fotografię, którą zachowam sobie jako
miłe wspomnienie i drogą pamiątkę.
– Panna Maria szybko otworzyła album, odnalazła swą fotografie i podając mi ją rzekła.
– Oto proszę, niech ona zrobi panu
tyle przyjemności, ile zrobiła mi pańska.
– Dziękuje – rzekłem podając jej
rękę. Niech dobry Bóg da pani jak
najlepiej. Niech pani będzie zdrową
– odchodzę. Panna Maria nie mogła
powstrzymać się od uczucia i ze łzami
w oczach rzekła.
– Do widzenia się. Niech pan będzie
dobrej myśli i nie traci nadziei, wszystko jest w ręku Boga.
Czułem, że jej delikatna rączka ściska
mnie mocno za rękę. Nachyliłem się
nieco ku niej, a ona ku mnie. Potem
sam nie wiem, jakim magnesem niewidzialnym połączyły się nasze usta
w długi serdeczny, przyjacielski pocałunek. Wyrwałem się prawie siłą
z objęć pięknej i kochającej kobiety.
Byłem już na dworze, biegłem do swej
kamandy. Zatrzymała mnie jeszcze
z prośbą, aby pisać do niej po polsku.
17 maja
Dziś o godzinie pierwszej zebrały się
wszystkie nasze roty z pełną amunicją

Nasielsk na starej pocztówce
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w naszej wiosce. Pogoda piękna dopisuje. Z pieśniami na ustach, wolnym
krokiem ruszamy w drogę. Ludność
ubrana odświętnie przeprowadza
nas i żegna życząc nam szczęśliwego powrotu do domów, niektóre kobiety płaczą. Na końcu wsi, tuż obok
kolei na trawniku stała z dziećmi nauczycielka. Smutna i blada. Posłała mi
chusteczką ostatnie pożegnanie. Całą
drogę szedłem smutny. Wydawało
mi się, że to właśnie z mojej przyczyny została unieszczęśliwiona ta droga mi istota, którą tak wysoko cenię
za jej piękne i szlachetne serduszko,
które mnie tak szczerze pokochało.
Żegnaj mi i bądź zdrów, kwiecie mój
różany. (…)
19 maja
Przejeżdżamy przez Smoleńsk,
gubernię mohylewską, mińską,
przeważnie lasami sosnowymi z domieszką brzeziny i osiny. Ziemia równa, piaszczysta, pokazują się już
polne kamienie. Można tu zauważyć
pszczoły w ulach systemu lewickiego
(polskiego). Godzina jedenasta – stajemy na stacji w Borysowie. Wszędzie kręci się mnóstwo żołnierzy. Nad
Berezyną pokopane okopy zalane
wodą, wzbudzają odrazę w żołnierzach. Mnóstwo uciekinierów z Polski,
obdartych i głodnych prosi żołnierzy
o kawałek chleba. Obozy wojskowe
wożą siano na polskich wozach i koniach w zaprzęgu krakowskim, lecz
niestety ich właścicieli nie ma. Niedola naszego ludu i dobro nasze walające się tu na obczyźnie robi na mnie
przykre wrażenie.
Po zjedzeniu lichego obiadu jedziemy dalej. Pod wieczór stajemy

w Mińsku. W przeciągu trzech godzin
miałem możność przyjrzeć się kilku obrazkom niedoli naszego ludu.
Pierwszy rzucający się w oczy to kilkanaście dziewczynek polskich o żywych ruchach uwija się z miotłami
zamiatając peron kolejowy i zarabiając w ten sposób na wyżywienie
swoje i swych matek. Drugi: grupa dorosłych dziewczyn z łopatami
i oskardami pracuje przy podbijaniu
ziemi pod szyny. Dziwne doprawdy
odznaczają się nasze Polski od Rosjanek urodą. Zgrabne i miłe zwracają na
siebie tu ogólną uwagę. Zdziwiłem się
niemało zauważywszy u nich zamaskowane szalikami twarze. Na pytanie
moje, dlaczego tak czynią, jedna ze
starszych i poważniejszych objaśniła
mi, że to z powodu mnóstwa amatorów płci pięknej, zalecających się
do nich. Są one z różnych guberni, niektóre jak wywnioskowałem
z ich rozmowy z rodzin inteligenckich,
zmuszone losem ciężko fizycznie
pracować na utrzymanie. Trzeci, to
cały legion naszych Mazurów rozwożący różne towary na wychudzonych
polskich koniach. Czwarty, to prawdziwy obraz nędzy i rozpaczy rzucający
się w oczy tak jaskrawo. Oto polskie
stare kobiety, a raczej wyschnięte
szkielety rzucone na obcy grunt, bez
żadnego utrzymania proszą żołnierzy
z płaczem o kawałek chleba. (…)
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych nabyciem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” oraz ostatniej książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje
miasta i regionu” zapraszamy do biblioteki miejskiej w Nasielsku.

Kalendarium dziejów Nasielska i okolic
od 1795 roku do 1939 roku – część IV

1895 r. – powstaje projekt rozbudowy kościoła w Nasielsku. Nie zyskuje on
jednak poparcia ze strony władz kościelnych ani mieszkańców miasta.
1895 r. – ukazuje się nowela Stefana Żeromskiego pt: „Rozdziobią nas kruki,
wrony.” Akcję tej krótkiej noweli autor umieścił w okolicach Nasielska. Znalazła
się ona w zbiorze opowiadań pod tym samym tytułem.
1896 – 1909 – burmistrzem Nasielska jest Rosjanin Iwan Adamow.
1896 r. – zapada decyzja o rozbiórce kościoła i budowie w tym samym miejscu nowego kościoła. Architektem nowej świątyni zostaje inż. Józef Pius Dziekoński.
1897 r. – (8 września) ksiądz Piotr Krasiński dokonuje uroczystego poświęcenia
fundamentów i w murowania kamienia węgielnego. W uroczystości uczestniczyło 11 księży, okoliczne ziemiaństwo oraz liczni wierni. Liczba mieszkańców
Nasielska wynosiła 4693 osoby.
1898 r. – zatwierdzenie przez władze carskie statutu miejskiej drużyny strażniczej w Nasielsku, aczkolwiek formalnej zgody na rozpoczęcie działalności
nie było.
1899 r. – przy ulicy Warszawskiej powstaje dom modlitwy razem z mieszkaniem dla rabina.
ok. 1900 r. – budowa dworu w Pianowie – Daczkach dla rodziny Szacherskich.
1901 r. – powiększenie kirkutu usytuowanego na północ od drogi prowadzącej do Pułtuska.
1902 r. – w Nasielsku funkcjonowało 10 garbarni, zlokalizowanych przy ulicy
Garbarskiej. Największy i najnowocześniejszy zakład garbarski zatrudniający 12
robotników należał do Karola Litke.
1903 r. – w Nasielsku uruchomiono pierwszą kasę pożyczkowo – oszczędnościową. Przewodniczącym zarządu kasy został Feliks Rostkowski.
1904 r. – powstanie Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Rolnik”, opartej na
zawiązanej w 1901 r. spółce rejentalnej.
1904 r. – (1 września) generał – gubernator warszawski G.A. Skałon wydaje
zgodę na założenie „Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Nasielsku
pow. pułtuskiego”. W roku założenia straż liczyła 87 członków czynnych i 63
honorowych.
ok. 1905 r. – Franciszek Chojnacki przy ulicy Browarnej rozpoczął budowę
kamienicy. Dziś mieści się w niej biblioteka miejska.
Redakcja NTK
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
21–25 września
godz. 15.00

Barbie. Gwiezdna przygoda
(dubbing)

Animacja; USA; 1 godz. 15 min

Piękna Barbie tym razem w roli kosmicznej
księżniczki latającej w kosmosie na magicznej
deskorolce.
21–25 września
godz. 17.00

Złe mamuśki (z napisami)

Komedia; USA; 1 godz. 41 min

Trzy przepracowane i niedoceniane matki
porzucają swoje obowiązki, by doświadczyć
od dawna upragnionej wolności.
21–25 września
godz. 19.00

Czerwony Kapitan

Kryminał, polityczny; Czechy, Polska, Słowacja; 1 godz.
41 min

Rok 1992. Po upadku komunizmu pozostało wiele nierozwiązanych spraw kryminalnych,
których sprawcy nigdy nie ponieśli kary. W ręce
Krauza (Maciej Stuhr) - ambitnego, młodego
detektywa z Wydziału Zabójstw, wpada jedna
z nich. Na miejskim cmentarzu odnalezione zostają zwłoki z licznymi śladami tortur...
28 września–2 października
godz. 15.00 2D godz. 17.00 3D

Sekretne życie zwierzaków
domowych

Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 30 min.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Musisz opanować swój temperament, bo
krzykiem niczego nie osiągniesz. Postaraj się uwzględniać inny punkt widzenia,
a wszystkim wyjdzie to na dobre. Nie przeceniaj swoich możliwości.
Byk 21.04–20.05
To dobry czas dla Ciebie. Będziesz miał teraz więcej energii. W pracy będzie się dobrze układać, możesz mieć jednak nadmiar
obowiązków. Nie narzekaj, bo przydadzą ci
się dodatkowe pieniądze.
Bliźnięta 21.05–21.06
Będziesz bardzo przewrażliwiony w kontaktach z ludźmi. Byle słowo czy gest będzie
w stanie wyprowadzić Cię z równowagi. Nie
wdawaj się w biurowe intrygi, nie powtarzaj
niesprawdzonych informacji.
Rak 22.06–22.07
Wakacje się skończyły, powinieneś w końcu
wyjechać na urlop lub udać się na weekendowy wyjazd. Zdobądź nowe umiejętności
i zapisz się na kurs języka obcego. Ta umiejętność przyda Ci się pod koniec roku.
Lew 23.07–23.08
Warto w tym miesiącu zwolnić tempo i zrobić
trochę porządków. W pracy zajmij się ugruntowaniem swojej pozycji i nie wychylaj się
z nowymi pomysłami. Nie igraj z uczuciami
innych.
Panna 24.08–22.09
Wszystkie Twoje plany, zarówno zawodowe,
jak i miłosne, mają szansę się powieść. Jeśli szukasz lepszej pracy, umawiaj się na rozmowy.
Będziesz bowiem teraz lepiej odbierany i mile
widziany w każdym nowym miejscu.

Waga 23.09–23.10
Będziesz bardziej spokojny niż zwykle. Dopiero kiedy zregenerujesz siły, wszystkie
sprawy ruszą ostro do przodu, a Ty poczujesz się jak nowo narodzony. Bądź uważny
i otwarty na ludzi, ale nie idealizuj partnera.
Skorpion 24.10–22.11
Twoje pomysły będą teraz wyprzedzać to, co
myślą i robią inni. Będziesz odważny i przedsiębiorczy, a szczęście Ci teraz sprzyja. Nie
przejmuj się tym, co inni o Tobie sądzą, a wiele zyskasz.
Strzelec 23.11–21.12
Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu. Będziesz bardzo zasadniczy, a nawet
despotyczny wobec innych. Trudno będzie
im za Tobą nadążyć. Jeśli tylko się postarasz,
osiągniesz bardzo dużo.
Koziorożec 22.12–20.01
Przed Tobą pracowity okres. Będziesz dla innych autorytetem, a nawet wyrocznią w każdej dziedzinie życia. W pracy Twoje zdanie
zacznie się liczyć. Możesz dostać podwyżkę,
a nawet awansować.
Wodnik 21.01–19.02
Pochłonie Cię bez reszty Twoje nowe hobby lub pasja. Będziesz bardzo tajemniczy
i nieosiągalny dla swoich przyjaciół. W pracy będziesz załatwiać wiele poufnych spraw,
nie zawiedź więc przełożonych.
Ryby 20.02–20.03
Nadchodzi dla Ciebie czas towarzyskich spotkań i artystycznych przedsięwzięć. Grono
Twoich znajomych znacząco się poszerzy.
Nie będziesz miał jednak zbyt wiele energii do
pracy, dlatego unikaj szefa.

Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia swoje ukochane zwierzaki w domu, one zajmują się wyłącznie tęsknotą za nim, cóż, jest w błędzie.
Zwierzaki prowadzą swoje własne, osobne życie, pełne przygód, intryg i zabawy. A ich główne zmartwienie polega na tym, aby ludzie nie
dowiedzieli się o ich sekretnych poczynaniach.
Kiedy tylko zamykamy za sobą drzwi… wreszcie mogą być sobą.
28 września–2 października
godz. 19.00

Smoleńsk

Dramat; Polska; Czas trwania: 2 godz.

10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot Tupolew 154 z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu 95 osobami
- członkami oficjalnej delegacji zmierzającej do
Katynia - ulega katastrofie w Smoleńsku. Nina
(Beata Fido) - dziennikarka pracująca dla dużej,
komercyjnej stacji telewizyjnej - próbuje dowiedzieć się, jakie były powody katastrofy.
5–9 października
godz. 17.00

Mechanik: Konfrontacja

Akcja; Francja, USA, Tajlandia; Czas trwania: 1 godz.
49 min.

Arthur Bishop w kręgach wtajemniczonych
uważany jest za najskuteczniejszego zawodowego eliminatora na świecie. Po latach „kariery”
Bishop postanawia zerwać z krwawą przeszłością, by zacząć nowe życie u boku ukochanej...

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Mieszkanie do wynajęcia
w Nasielsku, ul. Rynek, 40 m 2,
II piętro. Tel. 516 127 903.
Sprzedam działkę, ul. Brzozowa,
Nasielsk. Tel. 696 771 475.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613
Sprzedam ziemię orną 2,24 ha
w Kosewie. Tel. 518 044 907.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP Studzianki. Tel. 784 528
758.
Wynajmę lokal 150 m2. Tel. 733
461 500.
Budowa instalacji gazowych – pełen zakres (mapy, projekty, inwentaryzacja, kominiarz, wykonanie,
odbiory). Tel. 603 874 431.
Korepetycje z angielskiego.Tel. 509
708 992
Sprzedam tanio wózek dzieciny
Bebecar 3 w 1 – gondola, spacerówka i fotel samochodowy.
Tel. 698 203 077.
Kulturalna emerytka, wykształcenie średnie, dysponująca referencjami, zaopiekuje się osobą starszą
lub dzieckiem. Tel. 530 520 023.
Sprzedam mieszkanie 86 m2 lub
wynajmę – Cieksyn. Tel. 506 413
569.
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną – Nowe Pieścirogi.
Tel. 502 081 799.

To miejsce czeka na Twoją reklamę

Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku przy ul. Kolejowej.
Tel. 693 782 447.

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl

Firma Kan-Pol w Nasielsku zatrudni
operatorów wózków widłowych.
Oferujemy umowę o pracę.
Tel. 784 902 549.

www.noknasielsk.pl

Zatrudnię panią do sprzątania.
Tel. 693 224 924.
Sprzedam działkę budowlaną
5600 m2 w Miękoszynie. Tel. 505
175 121.
Wynajmę Ciągnik rolniczy New
Holland T4 75 oraz prasę McHale
F5500 do prac w rolnictwie.
Tel. 514309812
Sprzedam działkę ul. Brzozowa,
Nasielsk. Tel. 502 182 991.

OGŁOSZENIA DROBNE

Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel. 798 714 084
Firma Błysk-Bis z Makowa
Mazowieckiego zatrudni pracownika na stanowisko: kierowca śmieciarki. Wymagana jest
dobra znajomość terenu Gminy
Nasielsk. CV można wysyłać drogą elektroniczną na adres: rwisniewski@blysk-bis.pl lub osobiście
w biurze firmy: ul. Moniuszki 108,
Maków Mazowiecki. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 508961365
lub 500123087. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
osobami.
Firma Błysk- Bis z Makowa
Mazowieckiego zatrudni pracownika na stanowisko: pracownik fizyczny (pomocnik kierowcy
śmieciarki). Znajomość terenu
Gminy Nasielsk będzie dodatkowym atutem. CV można wysyłać
drogą elektroniczną na adres: rwisniewski@blysk-bis.pl lub osobiście
w biurze firmy: ul. Moniuszki 108,
Maków Mazowiecki. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 508961365
lub 500123087. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
osobami.
Firma BUD-MAR NASIELSK
MARCIN MYŚLIŃSKI przyjmie pracownika na stanowisko
montażysty okien, drzwi i bram.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 509 175 901 lub
kontakt mailowy: handlowcy.budmar@vp.pl.
Zatrudnię pracownika do zakładu kamieniarskiego, Studzianki
k. Nasielska. Tel. 602 134 787.

Tekno Amer Blok

Zakład Produkcyjny Nasielsk

Zatrudni pracowników produkcji:
Wymagania:
• rzetelność
• uczciwość
• pracowitość
• dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe
Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej
• odpowiedzialność za przestrzeganie jakości wytwarzanych produktów według
norm określonych w zakładzie
• realizowanie zleceń produkcyjnych zgodnie z zadaniami przewidzianymi
w planie produkcyjnym
• odrzucanie produktów niezgodnych z normami
• odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż.
Oferujemy:
• po okresie próbnym, możliwość stałego zatrudnienia
• dobrą atmosferę pracy
Kontakt:
Dariusz Witkowski
Tel: 608273272
Mail: d.witkowski@teknoamerblok.pl

INFORMACJA O WYKAZACH
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774
z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
• ZPN.7125.3.1.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży, dot. lokalu nr 2 przy ul. Sportowej 10 A w Nasielsku,
• ZPN.7125.2.4.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 6 przy ul. Rynek 22 w Nasielsku
• ZPN.7125.5.2.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 1 przy ul. Kilińskiego 29 B w Nasielsku
Niniejsze wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 23 września 2016 r. do 14 października 2016 r.
		
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Zlecę ocieplenie budynku. Tel. 798
538 995.
Koszenie i suszenie ziarna kukurydzy. Tel. 660 527 035.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy przyjmie do pracy na
stanowisko opiekunki. Prosimy
o kontakt pod nr tel. 603 555 624
lub (23) 69 12 284.
11 września, w nocy zaginął koń.
Kobyłka, lat 18, biała. Pan Grzegorz
Chruściński z Paulinowa prosi ludzi
dobrej woli o pomoc w odnalezieniu zwierzęcia.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

PODAJ DALEJ…
DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW
Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”,
której finał przypadł jak zwykle na trzeci tydzień września, czyli w dniach 16–
18 09. Akcja ta polegała na wspólnym sprzątaniu śmieci zalegających na terenach publicznych gminy Nasielsk.
Każda taka inicjatywa to realna pomoc na rzecz utrzymania w czystości najbliższego otoczenia oraz lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest
promowanie niezaśmiecania, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
Głównym przesłaniem tegorocznej akcji było promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie tworzenia odpadów przez szacunek
do przedmiotu. Nie zawsze to, co nam jest niepotrzebne, musi trafić na wysypisko, można oddać taką rzecz komuś, kto zrobi z niej użytek. Udział w akcji
„Sprzątanie Świata” bywa niejednokrotnie pierwszym krokiem uczestnika na
drodze do przyjaznego ziemi stylu życia.
Podobnie jak w latach ubiegłych, szkoły ochoczo wzięły w akcji czynny
udział, likwidując dzikie wysypiska, sprzątając lasy, tereny przy szkołach i ulice.
Jak corocznie gmina zapewniała wszystkim chętnym, którzy się zgłosili do akcji, rękawice, worki oraz odbiór zebranych śmieci.
W akcji udział wzięły:
– Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach,
– Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
– Zespół Szkół Zawodowych, ul. Lipowa,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Starzyńskiego,
– Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
– Szkoła Podstawowa w Dębinkach,
– Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.
Na prośbę niektórych sołectw akcja dla mieszkańców została przedłużona do
dnia 23 września br.
Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do przyłączenia się do
akcji, bardzo serdecznie dziękujemy i zachęcamy wszystkich o dbanie o środowisko każdego dnia, abyśmy jak najmniej mieli do sprzątania w ogólnoświatowych akcjach.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Miejski w Nasielsku przypomina
o terminie zgłaszania kandydatów do nagrody

„Lew Nasielska”
Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew
Nasielska” do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów:
komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu
Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy
oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.
Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na
piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata
oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800
dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045

19.09.-25.09.2016 r. - Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
26.09.-9.09.2016 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
10.10.-16.10.2016 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 518 866 599.
Wynajmę mieszkanie, os.
Warszawska. Tel. 694 518 595.
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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz.
18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki
godz. 19.00, tel. 792 876 563.

DDA, DDD

„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon

Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon
w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

		

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.

(red.)

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze Życia Nasielska w artykule II Biesiada Sierpniowa nie uwzględniono wszystkich członków grupy Sołeckiej. Przepraszamy Sołtysów wsi Wągrodno, Psucin i Krogule za niezamierzoną
pomyłkę. Jednocześnie jeszcze raz serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim organizatorom.
Organizatorzy

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PIŁKA NOŻNA

Kłopotów Żbika ciąg dalszy
Początek obecnego sezonu rozgrywkowego można byłoby uznać za udany, gdyby nie to, że dotąd graliśmy
z drużynami, które w ostatecznym
rozrachunku w walce o awans z pewnością nie będą się liczyły. Zdobycie
w pięciu meczach dwunastu punktów
należy ocenić, mimo tych zastrzeżeń,
jako wynik pozytywny, chociaż przegrana z Żurominem na własnym boisku była groźnym memento. Stąd
tytuł tekstu w poprzednim numerze
ŻN: „Zaczęły się schody”. Tytuł ten
był tym bardziej zasadny, ponieważ
jednym z kolejnych przeciwników
była groźna drużyna z Makowa Mazowieckiego, a później na Żbika będzie
czekał cały ciąg drużyn z czwartoligowymi aspiracjami.
Pewnym ostrzeżeniem był również
wygrany i opisany już mecz ze słabą
Wkrą Sochocin. Atutem Żbika w kolejnym meczu było to, że jego miejscem był nasielski stadion. Pamiętano
jednak, że nie pomógł dwa tygodnie
wcześniej w meczu z Wkrą Żuromin,
a Makowianka z Makowa Maz. wydawała się być silniejszym przeciwnikiem.
Mecz z tą drużyną dostarczył
nasielskim kibicom wiele emocji. Goście już przed meczem podkreślali, że
oni widzą się w tym spotkaniu w roli
faworytów. Oni też poszukują punktów i chcieli je wywieźć z Nasielska,
twierdząc, że Żbik „jest w dołku”.
Dało się zauważyć, że mieli doskonałe rozpoznanie naszej drużyny. Może
zaskoczyło ich to, że nie doceniali umiejętności naszego bramkarza
Błażeja Kokosińskiego i tego, że Żbik
w obronie postawi na Rafała Załogę.
Twierdzili też, że i Marek Ostrowski jest
im niestraszny pilnowało go niekiedy
trzech piłkarzy. W tym meczu Marek
bardzo często musiał korzystać z pomocy medycznej.
Od pierwszych minut dało się zauważyć jak trafnym posunięciem trenera
Marka Brakowieckiego było powierzenie funkcji stopera Rafałowi Załodze. Raz po razie likwidował groźne
rajdy makowskich napastników.
A przewodził im znany nasielskim piłkarzom Paweł Kowalkowski. Wspierali
go zwłaszcza: Patryk Koczara, Michał
Złotowski i Maciej Traczewski. W dodatku, kiedy nasi zawodnicy główną
uwagę zwracali na poczynania Kowalkowskiego, ci mieli więcej swobody
i raz po razie zagrażali naszej bramce.
Na szczęście bronił jej Błażej Kokosiński trenowany przez specjalistę od trenowania bramkarzy, Sławomira Kręta.
Pierwsza polowa meczu była bardzo
interesująca, a bezbramkowy wynik
odzwierciedlał to, co działo się na boisku.
Rozstrzygnięcie meczu nastąpiło w drugiej połowie. W pierwszych
jej minutach nadal utrzymywała się
optyczna przewaga gości. W 60. minucie meczu nasi obrońcy nie upilnowali Pawła Kowalkowskiego i ten
zdobył dla swej drużyny prowadzenie. Przewagę gości było widać jeszcze w momencie, gdy do naszych
linii ofensywnych został przesunięty
Rafał Załoga. Teraz on wspólnie z Markiem Osińskim zaczął siać „zamęt’
pod bramką gości. Zaowocowało to

dwiema bramkami. Obydwie strzelił
Rafał Załoga. Im bliżej końca meczu
tym bardziej rosło zagrożenie dla gości. Wynik 2:1 utrzymał się do końca
meczu. Po tym spotkaniu Żbik wspólnie z Nadnarwianką Pułtusk i Orzycem
Chorzele zajmował pozycję wicelidera w tabeli ligi okręgowej.
Kolejnym przeciwnikiem była drużyna z Pułtuska - Nadnarwianka. Żbik
ma z nią stare „porachunki”. W ostatnich ośmiu rozegranych spotkaniach
(w czwartej i w lidze okręgowej) częściej, bo aż 6 razy schodził jednak
z boiska pokonany. Pokonany został
również na zakończenie poprzedniego sezonu. W dodatku miało to miejsce w Nasielsku.
95 letnia staruszka Nadnarwianka
z Pułtuska pokazała w sobotę 17 września naszemu „młodzieniaszkowi” Żbikowi, mającemu zaledwie 53 lata, że
nadal jest czerstwa i trzeba mieć przed
nią respekt. Ta różnica w latach wynika jednak z tego, że pułtuski klub
trwa przy swojej nazwie, a nasielski
klub zmieniał nazwę. Tak naprawdę
obydwa kluby powstały mniej więcej
w tym samym czasie.
Swój jubileusz pułtuska drużyna
uczciła zwycięstwami nad dwoma
poważnymi konkurentami w drodze
do awansu do IV ligi. Najpierw pokonała w Nowym Mieście Sonę (2:0),
a w ostatnią sobotę, u siebie, Żbika (3:1).
Zwycięstwo gospodarzy było w pełni
zasłużone. Naszej drużynie przytrafiło
się kilka błędów, które zaowocowały
trzema straconymi w pierwszych 35
minutach bramkami.
W pierwszych piętnastu minutach lepsze wrażenie robił Żbik. Akcje ofensywne pułtuskiej drużyny kończyły
się na 30. metrze od naszej bramki.
Inicjatywę przejmowali nasi piłkarze,

lecz ich ataki kończyły się też przed
polem karnym przeciwnika, a brakowało uderzenia z dalszej odległości.
W dodatku nasz egzekutor, Marek
Osiński, raz po razie był faulowany.
W pewnym momencie był nawet
zniesiony na noszach z boiska.
Przełomowym momentem było
wydarzenie z 10. minuty meczu,
kiedy gospodarze wykonywali
rzut wolny z odległości około 30
metrów. Piłkę bardzo precyzyjnie „wrzucił” w pole karne Paweł
Herman. W podbramkowym zamieszaniu głową do bramki skierował ją Szymon Salwin. Niestety
nie udało się jej wyłapać naszemu
bramkarzowi. Kolejne bramki padały w odstępach dziesięciominutowych. Zaowocowały tu szybkie
akcje skrzydłami. W obydwu brał
udział Patryk Bartczak. Najpierw
jego zagrania przejął Gracjan Sokołowski, a następnie, drugie, Kamil Jagielski i obaj umieścili piłkę
w siatce.
Bardzo ładną indywidualną akcją
lewą stroną boiska odpowiedział
Marek Osiński. Nie przekazał nikomu piłki, lecz sam umieścił ją
w siatce. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 3:1 dla Nadnarwianki.
Przed Żbikiem kolejny trudny
przeciwnik – Sona Nowe Miasto.
To także mecz „derbowy” z podtekstami. Tym razem w przeciwieństwie do meczu z czerwca
będzie to mecz „prawdy”.
Niestety, ostatni weekend, jak powiedział prezes klubu Marek Prusinowski, był czarnym weekendem
dla nasielskich piłkarek i piłkarzy
biorących udział w rozgrywkach.

Wszystkie trzy zespoły przegrały
swe mecze.
Oprócz grającej w lidze okręgowej
drużyny seniorów przegrała również II drużyna seniorów uczestnicząca w rozgrywkach klasy B.
W Słoszewie została pokonana
przez miejscowego Gladiatora 4:2
i zajmuje z 7 zdobytymi punktami

BRYDŻ

Wyniki turnieju „szesnastego”, 09.09.2016 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
5. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
6. Zbigniew Michalski – Piotr Turek			
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		

1-2. Waldemar Gnatkowski				
Krzysztof Michnowski				
3-4. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
5.
Kazimierz Kowalski				
6-10. Mariusz Figurski					
Piotr Kowalski					
Krzysztof Morawiecki				
Grzegorz Nowiński				
Robert Truszkowski				

Nazwa

M. Pkt Z.

R.

P.

Bramki

1.

Korona Ostrołęka

7

21

7

0

0

26-4

2.

Nadnarwianka Pułtusk

7

18

6

0

1

17-8

3.

Orzyc Chorzele

7

16

5

1

1

13-10

4.

Iskra Krasne

7

16

5

1

1

17-7

5.

Żbik Nasielsk

7

15

5

0

2

12-8

6.

Sona Nowe Miasto

7

13

4

1

2

16-5

7.

Wkra Żuromin

7

12

3

3

1

12-10

8.

KS CK Troszyn

7

11

3

2

2

14-9

9.

Korona Szydłowo

7

11

3

2

2

12-7

10.

Wkra Bieżuń

7

10

3

1

3

10-5

11.

Makowianka Maków Maz.

7

7

2

1

4

11-12

12.

Tęcza Ojrzeń

7

7

2

1

4

10-12

13.

Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 7

2

0

2

5

2-16

14.

GKS Strzegowo

7

1

0

1

6

3-20

15.

Boruta Kuczbork

7

0

0

0

7

2-20

16.

Wkra Sochocin

7

0

0

0

7

4-28

K

85 pkt
85 pkt
84 pkt
84 pkt
70 pkt
68 pkt
68 pkt
68 pkt
68 pkt
68 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

LP.

E

160 pkt (55,55%)
157pkt (54,51%)
148 pkt (51,39%)
147 pkt (51,04%)
138 pkt (47,92%)
130 pkt (45,14%)
124 pkt (43,06%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:

Liga okręgowa 2016/2017, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

R

wspólnie z dwoma innymi drużynami miejsca od 3 do 5.
W Nasielsku przegrały 4:2 uczestniczące w rozgrywkach III ligi
dziewczęta z przeciwniczkami z Grodziska Mazowieckiego.
Z zerowym kontem punktowym
zajmują przedostatnie 9 miejsce.
andrzej zawadzki
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